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1. Základní charakteristika školy 

 

1.1. Obecná charakteristika školy 

Soukromá základní škola PIANETA byla ve školním roce 2015/ 2016 neúplnou základní 

školou, která vzdělávála v rozsahu 1. stupně základní školy. Škola zahájila svou činnost  1. 9. 

2013, kdy byla zařazena do sítě škol. Součástí školy je školní družina. Ve školním roce 

2015/2016 byly vzděláváni žáci ve všech ročnících 1. stupně. Dle principů montessori 

pedagogiky, kde by měli být žáci vzděláváni po trojročích, jsme žáky rozdělili do dvou tříd. 

Třída 1. M zahrnovala 1. – 3. ročník a třída 2. M  žáky 4. – 5. ročníku. 

Škola je postavena na principech montessori pedagogiky, jak již bylo uvedeno výše. Snaží 

se vzdělávat žáky v trojročích. Učitelé se snaží převést zodpovědnost za obsah učiva v co 

nejvyšší míře na žáky, snaží se o samostatnost v práci a kooperaci s žáky při obsahu učiva. 

Základem je bezpečné prostředí, kdy žáci nejsou porovnáváni, nejsou vystavováni časovému 

stresu, na práci mají individuální prostor a čas. Nejsou hodnoceni tresty či odměnami. Školní 

práce není klasifikována, škola používá slovní hodnocení, a to jak v průběhu školního roku, tak 

v závěrečných vysvědčeních. Více podrobností o montessori pedagogice bude uvedeno 

v samostatné kapitole. 

Škola je však otevřená i jiným moderním přístupům v pedagogice, jenž podporují 

montessori principy. Učitelé jsou absolventy kritického myšlení, seznámili se s Hejného 

metodou ve vzdělávání či přístupem PhDr. Jana Svobody. 

 

1.2. Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy 

Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. 

K Rybníku 1330 

735 14 Orlová-Poruba 

 

MÍSTO PŮSOBENÍ ŠKOLY:  

Bezručova 190 

735 81 Bohumín 

 

IČO: 29445191 REDIZO: 691004790 

 

1.3. Ředitelka školy 

Mgr. Petra Nováková 

1.4. Označení a kapacita školy  

Základní škola    kapacita 75 žáků  IZO 181 043 343 

Školní družina   kapacita 30 žáků  IZO 181 044 340 
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1.5. Kontakty 

 

Ředitelka školy:     

Mgr. Petra Nováková  

604 315 558, novakova@zspianeta.cz 

 

Zástupkyně ředitelky školy:   

Mgr. Veronika Pospíchalová 

605 422 514, pospichalova@zspianeta.cz 

 

e-mail školy:   montessori@zspianeta.cz 

 

webové stránky: www.zspianeta.cz 

1.6. Školská rada 

Datum zřízení: 23. 10. 2013 

Předseda:  Věra Beranová (zástupce rodičů) 

Členové:  Mgr. Veronika Pospíchalová (zástupce zřizovatele) 

  Mgr. Katherini Koláčková (zástupce pedagogického sboru) 

 

1.7. Školní vzdělávací program  

Školní vzdělávací program Montessori Planeta 

 

mailto:novakova@zspianeta.cz
mailto:montessori@zspianeta.cz
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2. Zaměstnanci školy a školní družiny 

2.1. Přehled zaměstnanců školy 

 

Mgr. Petra Nováková  

 ředitelka školy, školní psycholožka, školní metodik prevence 

 absolvovala na Filozofické Fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě obor 

Psychologie, kterou ukončila státní zkouškou ze Všeobecné psychologie, Vývojové 

psychologie a Klinické psychologie  

Mgr. Veronika Pospíchalová  

 zástupkyně ředitelky školy, třídní učitelka, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP 

 absolvovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova  

a alternativní pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Pavla Kováčová  

 třídní učitelka  

 absolvovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova na 

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Markéta Adamíková 

 třídní učitelka  

 absolvovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ  

Mgr. Kateřina Kabieszová 

 vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga  

 absolvovala studijní program Matematika na Univerzitě Karlově a následně 

Pedagogické studium na Ostravské univerzitě.  

 

Mgr. Hana Hrušková  

 vychovatelka ve školní družině 

 aktuálně studuje na Ostravské Univerzitě, Pedagogické fakultě obor Učitelství pro MŠ  

 

Mgr. Katherini Koláčková  

 lektorka montessori kroužků a jiných aktivit 

 absolvovala Filozofické fakultu Ostravské univerzity, obor Jazyk český a literatura 

s rozšířeným žurnalistickým zaměřením, učitelství III. stupně.  
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2.2. Externí spolupracovníci 

 

V předmětném školním roce jsme spolupracovali s Jazykovou školou Hellou. 1x do týdne 

na celkem 3 vyučovací hodiny přijížděl do školy rodilý mluvčí Emmanule Oylo Aisu. Ve třídě 

1. M měl 1 hodinu především her s dětmi. Ve třídě 2.M měl jednu hodinu her a jednu hodinu 

konverzace.  

2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Mgr Petra Nováková 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI – jednodenní seminář ČŠI 

Montessori for Adolescents – 3 denní seminář v organizovaný Montessori Instututem 

Metodická poradna – správní řád – jednodenní seminář - KVIC 

Role a kompetence učitele vs. Současný žák – PhDr. Jan Svoboda – jednodenní seminář 

Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny – jednodenní seminář – RESK 

Montessori pedagogiky pro 2. a 3. trojročí – Zdena Čížková 

 

Mgr. Veronika Pospíchalová   

Kritické myšlení – KVIC – dokončení kurzu 

Hudební výchova jinak – jednodenní kurz Janáčkovy filharmonie Ostrava 

Podpora učitelů ve výuce Hejného metodou  

Rozvoj grafomotorických dovedností v předškolním a mladším školním věku – KVIC 

Didactica Magna – jednodenní seminář ZŠ Mendelovy Karviná 

Montessori pedagogiky pro 2. a 3. trojročí – Zdena Čížková 

 

Mgr. Pavla Kováčová 

Kritické myšlení – KVIC – dokončení kurzu 

Setkávání s Hejného metodou  

Jak efektivně sestavit IVP – Mgr. Šárka Sohrová 

Montessori pedagogiky pro 2. a 3. trojročí – Zdena Čížková 

 

Mgr. Markéta Adamíková   

Dílna čtení a psaní - KVIC 

Hudební výchova jinak – jednodenní kurz Janáčkovy filharmonie Ostrava 

Role a kompetence učitele vs. Současný žák – PhDr. Jan Svoboda – jednodenní seminář 
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Mgr. Kateřina Kabieszová 

Diplomový kurz Montessori pedagogiky – Společnost Montessoi ČR 

Montessori for Adolescents – 3 denní seminář v organizovaný Montessori Instututem 

Role a kompetence učitele vs. Současný žák – PhDr. Jan Svoboda – jednodenní seminář 

Inspirace výukou – Dílna čtení – jednodenní seminář ZŠ Mendelovy Karviná 

Montessori pedagogiky pro 2. a 3. trojročí – Zdena Čížková 

 

Mgr. Hana Hrušková 

Inspirace výukou – Dílna čtení – jednodenní seminář ZŠ Mendelovy Karviná 

 

Mgr. Katherini Koláčková 

Dokončení kurzu Moderní pedagogiky na základě montessori principech – Institut 

celostního učení 
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3. Žáci školy 

3.1. Přehled stavu žáků 

 

  ZŠ 

z toho IVP 

– vady řeči 

z toho IVP - 

VPU 

z toho IV 

– dom.vz. Školní družina  

30. 9. 2015 31 žáků 2 žáci  1 žák 30 žáků 

31. 10. 2015 31 žáků 2 žáci  1 žák 30 žáků 

30. 11. 2015 31 žáků 2 žáci  1 žák 30 žáků 

31. 12. 2015 31 žáků 2 žáci  1 žák 30 žáků 

31. 1. 2016 31 žáků 2 žáci  1 žák 30 žáků 

28. 2. 2016 31 žáků 2 žáci  1 žák 30 žáků 

31. 3. 2016 32 žáků 2 žáci  1 žák 30 žáků 

30. 4. 2016 34 žáků 2 žáci 2 žáci 1 žák 30 žáků 

31. 5. 2016 34 žáků 2 žáci 2 žáci 1 žák 30 žáků 

30. 6. 2016 34 žáků 2 žáci 2 žáci 1 žák 30 žáků 

31. 7. 2016 34 žáků 2 žáci 2 žáci 1 žák 30 žáků 

31. 8. 2016 34 žáků 2 žáci 2 žáci 1 žák 30 žáků 

Ve školním roce 2015/2016 evidovala naše škola dvě žákyně se Specifickými vzdělávacími 

potřebami – vady řeči. V průběhu roku nastoupila jedna žákyně a jeden žák na s Vývojovou 

poruchou učení. 

Do 1. třídy základní školy pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno 8 dětí.  

3.2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

třída prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. M 19 3 0 

2. M 6 6 0 
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4. Materiální vybavení školy 

 

4.1. Základní vybavení školy 

Škola vzdělává v přízemních pronajatých prostorách městské Základní školy, na adrese 

Bezručova 190, Bohumín.  

Ve školním roce 2015/2016 se rozrostla o další dva kabinety, čímž se změnilo uspořádání 

školy. Třída 1. M měla k dispozici třídu s přilehlým kabinetem pro potřeby žáků. V této třídě 

se realizovala i školní družina pro tyto žáky. Třída 2. M. měla k dispozici svou třídu.                    

Pro pedagogy pak byly k dispozici dva kabinety.  

Dále škola používala tělocvičnu a školní zahradu s venkovním školním hřištěm při ZŠ 

Bezručova. 

Ke stravování využívala služeb Školní jídelny při ZŠ Bezručova. 

4.2. Vybavení IT technikou 

 Celkem škola disponuje 7 PC a 7 notebooky, z toho 2 PC a 5 NB jsou k dispozici žákům 

přímo v jejich třídách a práce s nimi je součástí každodenní výuky. Dále je žákům k dispozici 

DVD přehrávač a televize. V celé škole je k dispozici připojení na internet (wifi). 

5. Školní družina 

Školní družina byla v předmětném školním roce plně obsazena. Program navazoval na 

výuku, byly zde zařazovány výtvarné a sportovní činnosti dle aktuální potřeby. Součástí náplně 

školní družiny byla také siesta po obědě a společný úklid prostor školy a školní družiny. 

Probíhaly tady i nepovinné zájmové kroužky dramatické výchovy a keramiky, vedené 

externistkou Lucií Semančíkovou. 
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6. Akce školy, spolupráce s rodiči a veřejností 

 

6.1. Spolupráce s veřejností a institucemi 

Přestože jsme soukromou školou, úzce spolupracujeme s Městem Bohumín. Podílíme se 

na aktivitách organizovaných městem a spolupracujeme s ostatními školami zřizovanými 

městem, především Základní školou Bezručova.  

Pravidelně se účastníme akce Plave celé město. Spolupracujeme s městkou knihovnou – 

beseda pro 1.M Detektivky. A jako každý rok se účastníme akce Pasování prvňáčků. Se ZŠ 

Bezručova jsme jeli na společné vánoční vystoupení pěveckého sboru Permoník do Karviné. 

I letos se naši žáci zúčastnili pod vedením Lucie Semančíkové recitační soutěže. Celkem 

školu reprezentovalo 12 žáků v městském kole. Obsadili jsme 3 první místa a 1 místo třetí. Do 

okresního kola tak postoupili dva žáci, do krajského pak Jirka Kováč.   

Díky podpoře města se pravidelně zapojujeme do sportovních aktivit organizovaných 

společností BOSPOR, docházeli jsme na plavání, ale i bruslení. Již podruhé jsme využili 

víceúčelovou halu v Bohumíně, kde  organizujeme sportovní dopoledne pro děti a rodiče školy.  

Od počátku školního roku jsme zahájili spolupráci se Světem techniky v Dolní oblasti 

Vítkovice, kde jsme se aktivně zapojili do zařízení montessori herny a do vedení montessori 

kurzů pro děti.  Od ledna jsme pro tyto kurzy doporučili naši zkušenou lektorku.  

V uplynulém školním roce jsme spolupracovali s městem Havířov, kde by se měla otevřít 

v následujících letech montessori škola. Podobně spolupracujeme s pedagogy ze ZŠ dr. M. 

Tyrše v Hlučíně, kde se bude od školního roku 2016/2017 otevírat montessori třída.  

 

6.2. Spolupráce s rodiči žáků 

Na spolupráci s rodiči našich žáků si velmi zakládáme. Během třídních schůzek se 

snažíme našim rodičům zprostředkovávat montessori pomůcky či jim prezentujeme Velké 

montessori příběhy, podobně jako jejich dětem.  

V předmětném školním roce jsme připravili předvánoční dopoledne pro rodiče – Děti 

v roli učitelé, rodiče v roli žáků. Během celého dopoledne mohli rodiče přicházet do školy  a 

vyzkoušet si roli žáků v montessori třídě. K dispozici jim byli právě jejich děti, které jim 

postupně prezentovali montessori pomůcky a práci s nimi. Především starší děti se osmělily 

natolik, že pomůcky prezentovali nejen vlastním rodičům, ale i rodičům spolužáků. Akce byla 

natolik úspěšná, že téměř každé dítě mělo alespoň jednoho svého rodiče v roli žáka. 
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6.3. Přehled akcí školy dle měsíců: 

 

ZÁŘÍ:  Putovní výstava IQ Liberec v Orlové  

ŘÍJEN: Plavecká soutěž měst 

  Adaptační pobyt na chatě v Klokočově – 2. M  

  Návštěva Planetária Ostrava – 1. M 

LISTOPAD: Exkurze Městského úřadu Bohumín a Městské policie – 1. M 

  Den otevřených dveří 

PROSINEC: Hudební workshop – Janáčkova filharmonie Ostrava 

Vánoční koncert pěveckého sboru Karviná  

Den pro rodiče – Rodiče v roli žáků a děti v roli učitelů 

LEDEN: Městské kolo v recitaci 

  Divadlo loutek – Kocourek Modroočko – 1. M 

  Přednáška hasičů ve škole – 1. M 

  Beseda v knihovně – Detektivky – 1. M 

ÚNOR: ZOO Ostrava – 2. M 

  Karneval 

BŘEZEN: ZOO Ostrava – 1. M 

  Přednáška kyberšikana – 2. M 

Okresní kolo v recitaci 

DUBEN: Návštěva kina Bohumín – Malý princ 

  Černobílá série a konstalace E. Ovčáček – Klub Parník Ostrava 

  Škola v přírodě -  Horka nad Moravou – Lovecká chata 

KVĚTEN: Interaktivní výstava SAVCI – kino Bohumín 

Pasování na čtenáře – bohumínská knihovna (1. roč.)  

Sportovní dopoledne s rodiči – pronájem víceúčelové haly v Bohumíně –  

Tešlon a Frkl – akrobacie – divadlo Černá louka Ostrava – 2. M 

Začátek plaveckého kurzu – 1. M 

ČERVEN: Výlet na kolech – Landek  - Šilheřovice 

  Přednáška o drogách – 2. M 

  Chemie na hradě 

  Noc s Andersenem – přespání ve škole 

  Dopravní dopoledne – 2. M  

ČERVENEC: Tábor Dobrodružství s Robinsonem 
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6.4. Škola v přírodě 

 

Vzhledem k zaměření se v Kosmické výchově na přírodu (viz. kapitola 9. 3.) zvolily jsme 

školu v přírodě v době od 25. 4. do 29. 4. 2016 v bezprostřední blízkosti ekologického centra 

Sluňákov v Horce nad Moravou u města Olomouc.  Ubytováni a stravu jsme měli v Lovecké 

chatě v Horce nad Moravou, jenž se nachází uprostřed luk a lesů, daleko od nejbližší vesnice a 

tak jsme si užili skutečnou přírodu a samotu.  

Cestou do školy v přírodě jsme si udělali zastávku v ZOO Olomouc, kde jsme využili 

pracovní listy a jiné propagační materiály k prohloubení informací o světě zvířat v přírodě i 

v ZOO Olomouc. 

Během školy v přírodě jsme procházkou z Lovecké chaty navštívili celkem 2x 

ekologickou stanici Sluňákov. Tam byly pro nás připraveny programy pro věkově odlišné 

skupiny a tak měli svůj program žáci z 1. M i 2. M, které byly neobyčejně zajímavé.   

Školu v přírodě jsme kromě poznávání přírody využili především k volnému pobytu dětí 

v lůně lesů a volnému pobytu. Malou kaňkou na této akci bylo nepříznivé počasí, kdy koncem 

dubna vládlo spíše zimní počasí.   

6.5. Tábor 

 

Již druhým rokem uspořádala naše škola letní tábor. Cílem tábora je podporovat vztahy 

mezi dětmi i v mimoškolním prostředí, vidět se o prázdninách a seznámit kamarády ze školy se 

svými jinými kamarády.  

Tábor se konal v rekreačním středisku U Brodu v Zálužném – Mokřinky. Téma táboru 

bylo Dobrodružství s Robinsonem a celkem se táboru zúčastnilo 36 dětí ve věku 6 – 12 let.  

Program táboru byl nabitý nejrůznějšími dovednostmi od rozdělávání ohně, práce 

s buzolou, vaření kotlíkového guláše, k šití a stavění voru. Nechyběli samozřejmě nejrůznější 

sportovní aktivity, přičemž nejoblíbenější se na tomto táboře stala hra freezbee.   
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7. Základní údaje o hospodaření školy  

 

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2015 skončil ztrátou ve výši: -49.826,12 Kč. 

Výsledek hospodaření je tvořen jednak provozováním soukromé základní školy a provozem 

mimoškolních kroužků, výletů, tak i vedením předškolního vzdělávání dětí v podobě 

montessori centra. Společnost v účetním období vykázala výnosy ve výši: 3.058 tis. Kč. Z toho 

výnosy ve výši: 1.535 tis. Kč tvoří dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem, dále, 87 tis. 

je dotace z ÚP, 102 tis. představuje dotaci z HANDI HAPL agentury a v neposlední řadě 18 tis. 

dotace Bospor určená k plaveckému výcviku žáků. Ostatní výnosy tvoří tržby za vlastní 

výkony, což představuje: mimoškolní kroužky, montessori centrum, školné, škola v přírodě, 

tábor apod.  

Mezi nejvýznamnější náklady společnosti lze označit mzdové náklady, včetně zákonných 

odvodů v celkové výši: 2.042 tis. Kč. Tyto náklady jsou převážně hrazeny z dotace 

Moravskoslezského kraje a výše zmiňovaných dotací. Dalším významným nákladem v 

předmětném účetním období bylo nájemné školy a motessori centra, včetně služeb v celkové 

výši: 831 tis. Kč. Výše výsledku hospodaření byla ovlivněna také náklady jednorázově 

vynaložené na pořízení drobného majetku školy a školních pomůcek ve výši: 221 tis. Kč. 

Dalším faktorem ovlivňující vytvořenou účetní ztrátu společnosti je počet žáků navštěvujících 

soukromou základní školu. Školu v školním roce 2014/2015 navštěvovalo cca 30 žáků. V 

následujícím období si společnost klade za cíl dosáhnout vyšší obsazenosti školy v podobě 

vytvoření druhého stupně, čímž dojde nejen k navýšení výnosů ze školného, ale také k navýšení 

provozní dotace a to při nezvyšování stávající úrovně nákladů.  
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8. Rozvoj školy a spolupráce s ostatními montessori centry 

8.1. Rozvoj školy směrem k úplné základní škole 

 

Ve školním roce 2015/2016 jsme měli první žáky v 5. ročníku. Během prvního pololetí 

se  vedlo několik diskusí mezi rodiči, žáky a učiteli na téma pokračování vzdělávání v dalších 

ročnících. Výsledkem těchto diskusí bylo rozhodnutí o pokračování vzdělávání i na 2. stupni 

ZŠ. Z tohoto důvodu byly přijaty i další žákyně do 5. ročníku. Celkem tedy bude v dalším 

školním roce v 6. ročníku vzděláváno pět žáků.  

8.2. Rozšíření školy o další místo vzdělávání 

 

V druhé polovině školního roku jsme se rozhodly spolupracovat se společností Labyrint 

servis s.r.o. Tato společnost usiluje o otevření druhého stupně vzdělávání v Opavě či 

bezprostředním okolí. Nejprve usilovali o zápis školy na MŠMT v mimořádném termínu, jenž 

jim byl zamítnut. Došlo tedy na spolupráci s naší školou, čímž vznikla nová pobočka naší školy 

– Labyrint v Haji ve Slezsku a to již od září 2016. Zatím jsou zde vzděláváni pouze žáci 

v rozsahu 1. – 5. ročníku.    

 

8.3. Rozšíření montessori pedagogiky v Moravskoslezském kraji 

 

Montessori pedagogika se v Moravskoslezském kraji pomalu rozšiřuje. V roce 2012 se 

otevřela 1. třída montessori v Opavě. O rok později jsme otevřeli Montessori školu PIANETA. 

Následně jsme spolupracovali na rozšíření Montessori poedagogiky i do jiných měst a 

věkových skupin.  

V Bohumíně vedeme montessori cetrum pro děti od 2 – 6 let a jejich rodiče. V Ostravě 

jsme působili jako lektorky kroužků v Dětském Ráji, pomáhali rozjet montessori centrum 

v Dolní oblasti Vítkovic. Rozjížděly jsme a  stále spolupracujeme s montessori centrem 

v Hlučíně, a jejich pedagožkami, jenž letos otevřou montessori třídu při ZŠ dr. M. Tyrše 

v Hlučíně. Spolupracujeme i s městem Havířov, montessori centrem BimboNido, učiteli a 

rodiči, tak aby se i v Havířově mohla otevřít Montessori základní škola.  

Montessori Základní školy  tak budou od září 2016  nejen v Opavě, Bohumíně,  ale i           

v Háji ve Slezsku, Hlučíně a Ostravě,  následně snad i v Havířově.  
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9. Montessori pedagogika 

 

9.1. Obecně o Pedagogice Marie Montessori 

Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který 

plně respektuje vývojová období dítěte a plně koresponduje s moderními psychologickými 

teoriemi. 

Vychází z potřeb dítěte – jeho vnitřní motivace. Učí ho rozvíjet své přirozené schopnosti 

a smyslové vnímání v jeho senzitivních fázích (období zvýšené vnímavosti  

k osvojení si různých dovedností). Rozvíjí samostatnost a důvěru ve svou osobu. 

 

9.2. Principy montessori pedagogiky 

 připravit bezpečné prostředí s jasnými hranicemi orientované na dítě (zahrnuje materiál, 

pomůcky, vybavení a zařízení prostoru tak, aby děti mohly samostatně volit práci 

z nabídky aktivit, objevovat a poznávat nové učivo podle svého zájmu, pracovat podle 

navržených postupů) 

 využít senzitivních fází ve vývoji a učení dítěte (využít senzitivních fází ve vývoji dítěte, 

kdy je nejlépe naladěno a připraveno zvládnout určitý problém a učení) 

 polarita pozornosti (pokud dítě pracuje se zaujetím a soustředěním nad zvoleným 

problémem či tématem, nemá být rušeno) 

 procházet od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému 

 izolace jedné vlastnosti (při vysvětlování musí učitel dodržet postup po jednotlivých 

krocích a nikdy neučit naráz více nových jevů, dovedností či poznatků) 

 trojstupňová výuka (pojmenování učitelem, pasivní znovupoznání, aktivní pojmenování 

dítětem) 

 práce s chybou a pochvalou (porovnávání práce se vzorovou kontrolou a předem 

stanovenými kritérii, vedení dětí k sebekontrole, vyhledání a možnost opravy vlastních 

chyb, práce s chybou jako ukazatelem další cesty ve vzdělávání) 

 poznávat vše prostřednictvím smyslů 

 dát možnost volby, rozvíjet samostatnost, důvěru ve svou osobu        

 práce se zodpovědností (princip práce „pracovat na osobní maximum a dokončit práci 

do konce“ podle stanovených kritérií, nést svou vlastní zodpovědnost za respektování 

domluvených pravidel soužití, domluvených způsobů práce, vedení dětí k pochopení 

souvislostí mezi volbou a zodpovědností) 

 práce ve skupinách (děti přirozeně získávají první zkušenosti a informace  

o spolupráci) 

 komunitní kruh 

 vedení dětí k sebehodnocení 

 prezentace vlastní práce 

 věřit dítěti, že to dokáže 
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9.3. Kosmická výchova 

Kosmická výchova je specifický montessori předmět.  

Nejprve krátká citace ze ŠVP Montessori Planeta. „Vyučovací předmět Kosmická 

výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, 

Výtvarná výchova a Hudební výchova. V předmětu Kosmická výchova jsou realizována 

průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana; Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Multikulturní výchova; Environmentální 

výchova a Mediální výchova.“  

Kosmická výchova je často vyučovaná formou projektů a v montessori škole zahrnuje  

i tzv. příběhy. Celkem se jedná o pět velkých příběhů – Bůh, který nemá ruce je o vzniku 

Vesmíru a přírodních zákonitostech. Druhý velký příběh je o Vývoji života na Zemi, následující 

příběh je o Vývoji člověka. Čtvrtý a pátý velký příběh je o vzniku písma a čísel. Kromě velkých 

příběhů jsou dětem přednášeny i menší příběhy. 

Velké příběhy se v montessori škole opakují každý rok. Vždy jsou dětem trochu jinak 

předloženy, základní myšlenka však zůstává.  

V kosmické výchově se každým rokem zaměřujeme na určitou oblast více než jiné. 

Zatímco ve školním roce 2014/2015 to byla historie, v předmětném školním roce jsme se 

zaměřili na biologii. Dětem jsme navíc vyprávěly příběh nazvaný Velká řeka, jenž vypráví           

o lidském těle a také příběh Rostlin.  
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10. Závěr 

Ve školním roce 2015/2016 vzdělávala Soukromá základní škola PIANETA žáky 

v rozsahu 1. – 5. ročníku. Žáci mohli být rozděleni na první trojročí a druhé „dvojročí“. Čímž 

jsme se přiblížili k jednomu ze základních principů montessori pedagogiky. 

Do učitelského sboru přibyly dvě nové kolegyně. První absolventka Ostravské univerzity, 

která obohatila učitelský sbor o nové nápady, ale především se zapojila jako učitelka 

Anglického jazyka, a dokázala děti pro tento předmět nadchnout. 

Druhou posilou učitelského sboru byla absolventka Matematicko-fyzikální fakulty, která 

i když jen na pozici vychovatelky a asistentky pedagoga uměla v dětech vzbudit zájem o fyziku 

a chemii.  

Přínosem byla i spolupráce s rodilým mluvčím z jazykové školy Hellou. 

Během roku jsme pokračovali v zapojení se do úspěšných akcích Města Bohumín jako je 

Plave celé město a Pasování prvňáčků na čtenáře. Zorganizovali jsme pro rodiče a děti karneval, 

sportovní den a výlet na kolech. Mezi velké akce se určitě počítá i Škola v přírodě a letní tábor.  

Přidaly jsme i novou akci společné dopoledne - Rodič v roli žáka a žák v roli učitele. 

Velkým rozhodnutím v předmětném školním roce bylo pokračování ve vzdělávání i na 

druhém stupni základní školy. A následně rozhodnutí o otevření dalšího místa vzdělávání v Háji 

ve Slezku – pobočka školy Labyrint.  

I nadále spolupracujeme s rodiči a zájemci nejen v měste Bohumín, ale i v okolních 

městech a těmito kroky cíleně pracujeme na zviditelnění montessori pedagogiky 

v Moravskoslezském kraji.  
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11. Fotodokumentace: 

 

Zahájení školního roku 1. 9. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty ve škole 
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Exkurze Městského úřadu 

Bohumín 

 

 

 

 

 

Adaptační pobyt žáků 2. M 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval 

 

 

 

 

 

Návštěva ZOO Ostrava 
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Škola v přírodě 

 

 

 

Letní tábor Dobrodružství s Robinsonem 
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Výroční zpráva byla odsouhlasená školskou radou dne 30. 9. 2016.  
 


