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1. Základní charakteristika školy 

 

1.1. Obecná charakteristika školy 

Soukromá základní škola PIANETA vzdělává žáky pedagogikou podle Marie 

Montessori. Ve školním roce 2016/2017 se rozšířila na dvě místa vzdělávání, a to v Bohumíně 

a nově v Haji ve Slezsku. 

Pobočka v Bohumíně se stala úplnou základní školou, která rozšířila svém vzdělávání i 

na druhý stupeň základní školy a to otevřením 6. ročníku s počtem 5 žáků. Je to již čtvrtý školní 

rok, kterým škola v Bohumíně funguje. Součástí školy je i družina pro žáky prvního až čtvrtého 

ročníku a pro žáky, kterým vzdálenost od bydliště neumožňuje samostatné dojíždění. 

Žáci byli ve škole rozdělení do tříd I.M, kde byli žáci 1. až 3. ročníku, dále II.M, kde byli 

žáci 4. až 5. ročníku a VI. M, tedy žáci šestého ročníku. Třídy II.M a VI.M měli mnohé projekty 

ve vyučování během roku společné. 

Pobočka v Háji ve Slezsku v uplynulém školním roce vzdělávala žáky v rozsahu 1. – 5. 

ročníku, kteří byli rozděleni do tříd I. L pro žáky 1. – 3. ročníku a třídy II. L pro žáky 4. až 5. 

ročníku.  Vzdělávání probíhalo v budově bývalé základní školy, jejíž součástí byla dodatečně 

od 1. 10. 2017 zapsaná školní jídelna – výdejna. Školní družina při této pobočce nebyla 

z kapacitních důvodů otevřena. Škola nabídla rodičům několik odpoledních volnočasových 

aktivit, které se konaly v prostorách školy.  

 

1.2. Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy 

Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. 

K Rybníku 1330 

735 14 Orlová-Poruba 

 

IČO: 29445191   REDIZO: 691004790   

 

MÍSTA PŮSOBENÍ ŠKOLY: 

 

1. Bezručova 190, 735 81 Bohumín 

2. Komenského 135, Háj ve Slezsku - Lhota 

 

1.3. Ředitelka školy 

Mgr. Petra Nováková  
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1.4. Označení a kapacita školy  

Základní škola   -  kapacita 75 žáků   IZO 181 043 343 

Školní  družina  -  kapacita  30 žáků   IZO 181 044 340 

Školní jídelna – výdejna -  kapacita 30 žáků   IZO 181 082 535 

 

1.5. Kontakty 

 

Ředitelka školy:     

Mgr. Petra Nováková  

604 315 558, novakova@zspianeta.cz 

 

Zástupkyně ředitelky pro místo vzdělávání Bohumín:   

Mgr. Veronika Pospíchalová 

605 422 514, pospichalova@zspianeta.cz 

 

Zástupkyně ředitelky pro místo vzdělávání Háj ve Slezsku:  

Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 

725 491 581, skola@zslabyrint.cz 

 

e-mail školy:  montessori@zspianeta.cz 

 

webové stránky: www.zspianeta.cz, www.zslabyrint.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 – místo vzdělávání Bohumín. 

Školní vzdělávací program Cesta labyrintem světa – místo vzdělávání Lhota. 

  

mailto:novakova@zspianeta.cz
mailto:pospichalova@zspianeta.cz
mailto:skola@zslabyrint.cz
mailto:montessori@zspianeta.cz
http://www.zspianeta.cz/
http://www.zslabyrint.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 I. M., výchovná poradkyně, koordinátorka 

ŠVP 

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

a alternativní pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Iveta Bednarzová 

- učitelka  I. M. 

- absolvovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Pavla Kováčová  

- třídní učitelka II. M. 

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

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Kateřina Kabieszová 

- třídní učitelka VI. M.  

- absolvovala studijní program Matematika na Univerzitě Karlově a následně 

Pedagogické studium na Ostravské univerzitě.  

 

Jan Rokosz 

- vychovatel ve školní družině 

- přerušil vysokoškolské studium Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka a 

literatury na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 

 

Mgr. Katherini Koláčková  

- lektorka montessori kroužků a jiných školních aktivit 

- absolvovala na Filozofické fakultě Ostravské univerzity obor Jazyk český a literatura 

s rozšířeným žurnalistickým zaměřením, učitelství III. stupně.  
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Bc. Lenka Gavlovská  

- asistentka pedagoga 

- absolvovala bakalářský obor Finance a daně na Evropském polytechnickém institutu, 

s.r.o. Kunovice  

- studuje 2. ročník kombinovaného studia oboru Učitelství pro mateřské školy na 

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

 

Mgr. Renáta Šmídlová  

- správní zaměstnanec  

- absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor 

Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých 

 

Mgr. Veronika Kotůlková  

- zástupkyně ředitelky školy pro místo vzdělávání Háj ve Slezsku, učitelka AJ 

- absolvovala na Filozoficko-přírodovědecké faktultě Slezské univerzity v Opavě obor 

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, angličtina-němčina 

 

Mgr. Zdeňka Häuserová  

- třídní učitelka I. L 

- absolvovala na Pedagogické fekultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Učitelství 

pro 1. stupeň základní školy 

 

Mgr. Mário Večerek   

- třídní učitel II. L 

- absolvoval na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity obor Učitelství pro 2. stupeň 

základní školy a učňovské školství (fyzika - technická výchova) 

 

Mgr. Lenka Škarková Stojanová  

- učitelka, školní psycholožka  

- Absolvovala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně obor Psychologie 

 

2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Mgr Petra Nováková 

Diplomový kurz Montessori pedagogiky – Montessori ČR - dokončení kurzu 

Intuitivní pedagogika (lektor: Thomas Pedroli) - Kapradí, z.s. - třídenní seminář 
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Efektivní komunikace (lektor Mgr. Martina Bětáková) - třídenní seminář  

Kosmická výchova - Živly (lektor Mgr. Martina Zíková) - dvoudenní seminář 

Letní škola historie – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 

Hry, které pomáhají - KVIC - jednodenní seminář 

Orientace v labyrintu dokumentů pro školní metodiky prevence a práce s dynamikou 

třídy - jednodenní seminář - KVIC  

 

Mgr. Veronika Pospíchalová   

Diplomový kurz Montessori pedagogiky – Montessori ČR - dokončení kurzu 

Intuitivní pedagogika (lektor: Thomas Pedroli) - Kapradí, z.s. - třídenní seminář 

Efektivní komunikace (lektor Mgr. Martina Bětáková) - třídenní seminář  

Kosmická výchova - Živly (lektor Mgr. Martina Zíková) - dvoudenní seminář 

Metoda dobrého startu – KVIC 

Aritmetika v Hejného metodě pro 1.-3. roč. ZŠ - KVIC 

Seminář činnostní HV pro pedagogy HV 1.,2. st. - Janáčkova filharmonie Ostrava 

Setkání výchovných poradců - IVP, Podpůrná opatření - SPC Karviná 

Zajištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření - GNOS Bruntál 

 

Mgr. Pavla Kováčová 

Intuitivní pedagogika (lektor: Thomas Pedroli) - Kapradí, z.s. - třídenní seminář 

Efektivní komunikace (lektor Mgr. Martina Bětáková) - třídenní seminář  

Kosmická výchova - Živly (lektor Mgr. Martina Zíková) - dvoudenní seminář 

 

Mgr. Kateřina Kabieszová 

Diplomový kurz Montessori pedagogiky pro ZŠ – Montessori ČR - dokončení kurzu 

Moderní pedagogika postavená na zákl. principech Montessori programu – Claus Dieter 

Kaul 

Kosmická výchova - Živly (lektor Mgr. Martina Zíková) - dvoudenní seminář 

 

Mgr. Iveta Bednarzová 

Diplomový kurz Montessori pedagogiky – Montessori ČR - dokončení kurzu 

Praxe v Montessori ZŠ Kladno – 1 týden 

Intuitivní pedagogika (lektor: Thomas Pedroli) - Kapradí, z.s. - třídenní seminář 

Kosmická výchova - Živly (lektor Mgr. Martina Zíková) - dvoudenní seminář 

 

 

Mgr. Katherini Koláčková 

Intuitivní pedagogika (lektor: Thomas Pedroli) - Kapradí, z.s. - třídenní seminář 

Efektivní komunikace (lektor Mgr. Martina Bětáková) - třídenní seminář  
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Bc. Lenka Gavlovská 

Základy Montessori pedagogiky pro věk 6-9 let - Krásnější dnešek, Z.B.Préma 

Setkání výchovných poradců - IVP, Podpůrná opatření - SPC Karviná 

Zajištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření  - GNOS Bruntál 

Intuitivní pedagogika (lektor: Thomas Pedroli) - Kapradí, z.s. - třídenní seminář 

Efektivní komunikace (lektor Mgr. Martina Bětáková) - třídenní seminář  

Kosmická výchova - Živly (lektor Mgr. Martina Zíková) - dvoudenní seminář 

Absolvování 2. ročníku VŠ kombinovaného studia Učitelství MŠ, Ostravská univerzita, 

Pedagogická fakulta 

 

Jan Rokosz 

Efektivní komunikace (lektor Mgr. Martina Bětáková) - třídenní seminář  

Praxe v Montessori ZŠ Kladno – 3 dny 

 

Mgr. Veronika Kotůlková 

Metodická poradna pro začínající vedoucí zaměstnance MŠ a ZŠ - KVIC 

Intuitivní pedagogika (lektor: Thomas Pedroli) - Kapradí, z.s. - třídenní seminář 

Čeština pro průzkumníky - Společnost Montessori ČR 

Respektovat a být respektován - 5. téma (základní lidské potřeby, pravidla ve škole, 

metoda komunitního kruhu) - KVIC 

Základy Montessori pedagogiky pro věk 6-9 let, I. část - Krásnější dnešek, Z.B.Préma 

Škola a rodina – KVIC 

 

Mgr. Mario Večerek 

Král v hlave i tele (lektoři: Andrej karimov a Peter Živý) - ZŠ Dve ruky (SK, Banská 

Bystrica) 

Matematika názorně a zábavně aneb využití pomůcek Montessori pro výuku 

matematiky od 3. do 9. třídy ZŠ - ZŠ Na Beránku, Praha 

Intuitivní pedagogika (lektor: Thomas Pedroli) - Kapradí, z.s. - třídenní seminář 

Základy Montessori pedagogiky pro věk 6-9 let, II.část - Krásnější dnešek, Z.B.Préma 

 

Mgr. Zdeňka Häuserová 

Zdravotník zotavovacích akcí - KVIC 

Specifika integrovaných žáků s Aspergerovým syndromem – KVIC 

Hodnocení - ZŠ Na Beránku, Praha 

 

Mgr. Lenka Škarková Stojanová 

Školení k projektu tajný život města - Tereza, vzdělávací centrum 

Školení k metodice Les ve škole - Pod nebem země - Tereza, vzdělávací centrum 
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3. Žáci školy 

3.1. Přehled stavu žáků 

 

 
ZŠ - 

Bohumín 

 

z toho 

žáci s 

IVP - 

vývojové 

poruchy 

učení 

 

z toho žáci s IVP 

- 

mentálnípostižení 

 

z toho 

žáci s 

IVP - 

vady řeči 

Školní 

družina 

ZŠ – Háj 

ve 

Slezsku 

Školní 

výdejna 

30. 9. 2016 43 žáků 1 žák  2 žáci 30 žáků 30 žáků 0 žáků 

31. 10. 2016 43 žáků 1 žák  2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

30. 11. 2016 44 žáků 1 žák  2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

31. 12. 2016 45 žáků 1 žák  2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

31. 1. 2017 45 žáků 1 žák  2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

28. 2. 2017 44 žáků 1 žák  2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

31. 3. 2017 44 žáků 1 žák  2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

30. 4. 2017 44 žáků 1 žák  2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

31. 5. 2017 45 žáků - 1 žák 2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

30. 6. 2017 45 žáků - 1 žák 2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

31. 7. 2017 45 žáků - 1 žák 2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

31. 8. 2017 45 žáků - 1 žák 2 žáci 30 žáků 30 žáků 30 žáků 

Ve školním roce 2016/2017 evidovala naše škola dva žáky se Specifickými vzdělávacími 

potřebami – vady řeči a jednoho žáka s Vývojovou poruchou učení, u kterého na základě 

odborné zprávy z PPP v květnu 2017 došlo ke změně diagnostikovaného postižení na Mentální 

retardaci. 

Do 1. třídy základní školy pro školní rok 2017/2018 bylo zapsáno 9 dětí, z toho jedna žákyně 

se bude vzdělávat individuálně podle § 41 školského zákona.   
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3.2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

třída prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

I. M 21 1 0 

II. M 11 7 0 

VI. M 4 1 0  

I. L 14 3 0 

II. L 7 6 0 

 

3.3. Výsledky testování žáků ČŠI 

V předmětném roce se škola zúčastnila testování žáků 5. ročníku ČŠI v oblastech 

matematika, anglický jazyk a člověk a jeho svět. Níže uvádíme podrobné výsledky tohoto 

testování. 

  II.M - 5.roč. II.L - 5.roč. Celkem  

Matematika - celý test 68% 51% 60% 

Geometrie 66% 42% 48% 

Počítání s čísly 79% 60% 72% 

Slovní úlohy 51% 42% 47% 

Anglický jazyk - celý test 81% 71% 79% 

Čtení s porozuměním 57% 44% 55% 

Gramatika 72% 64% 70% 

Slovní zásoba 83% 75% 82% 

Poslech s porozuměním 96% 85% 93% 

Člověk a jeho svět - celý test 73% 59% 65% 
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4. Materiální vybavení školy 

4.1. Místo vzdělávání v Bohumíně 

4.1.1. Základní vybavení školy  

Škola ve školním roce 2016/2017 vzdělávala v přízemních pronajatých prostorách 

městské Základní školy, na adrese Bezručova 190, Bohumín (dále ZŠ Bezručova).  

Ve školním roce 2016/2017 měla k dispozici dvě velké třídy a 3 kabinety. Žáci I. M 

využívali třídu s přilehlým kabinetem pro potřeby žáků. V této třídě se realizovala i školní 

družina. Žáci II. M využívali druhou třídu. Žáci VI. ročníku, jichž bylo pouze 5, využívali jako 

třídu kabinet. V tomto kabinetě měli po vyučování své zázemí i učitelé. Toto zázemí bylo 

nedostatečné a škola po celý rok intenzivně hledala nové prostory.  

Kromě těchto našich pronajatých prostor jsme využívali přilehlou tělocvičnu a školní 

zahradu s venkovním školním hřištěm při ZŠ Bezručova. 

Stravování probíhalo ve školní jídelně při ZŠ Bezručova, kam byly dováženy obědy ze 

školní kuchyně při ZŠ ČSA v Bohumíně. 

4.1.2. Vybavení IT technikou 

 Celkem škola disponovala 8 PC a 8 notebooky, z toho 3 PC a 6 NB byly k dispozici 

žákům přímo v jejich třídách a práce s nimi byla součástí každodenní výuky. Dále byl žákům 

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

 

4.2. Místo vzdělávání v Háji ve Slezsku – Lhota 

4.2.1. Základní vybavení školy  

Vzdělávání na této pobočce probíhalo v budově bývalé základní školy ve Lhotě, a to na 

základě Smlouvy o podnájmu prostor uzavřené se společností Labyrint servis s.r.o. dne 22. 8. 

2016. Ve škole se vzdělávalo celkem 30 žáků ve dvou třídách. V prostorách školy je umístěna 

i příruční knihovna odborné i krásné literatury, dále úložné prostory s pomůckami; ty se 

průběžně doplňují a modernizují a jsou neustále k dispozici učitelům i žákům. 

Ke sportovnímu vyžití slouží místní venkovní hřiště, za příznivého počasí slouží dětem 

k relaxaci školní zahrada. K pracovnímu vyučování je určena zahrada se záhony, v suterénu je 

keramická dílna. Žáci se stravují ve školní jídelně-výdejně. 

4.2.2. Vybavení IT technikou 

Ve škole je připojení na internet, škola zatím využívala jen soukromé NB učitelů. 

5. Školní družina v místě vzdělávání Bohumín 

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

Probíhaly tady i nepovinné zájmové kroužky keramiky vedené externistkou Mgr. Lucií 

Semančíkovou a sportovní hry vedené vychovatelem Janem Rokoszem.  
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6. Akce školy, spolupráce s rodiči a veřejností 

6.1. Místo vzdělávání -  Bohumín 

6.1.1. Spolupráce s městem a institucemi 

Pro naši školu je velmi důležitá spolupráce s městem Bohumín a pravidelně se účastníme 

většiny akcí organizovaných městem a jinými veřejnými institucemi ve městě. Jedná se 

především o kulturní středisko K3 v Bohumíně, které zahrnuje kino a v něm pravidelně 

organizované kulturní představení a o knihovnu, která také pořádá mnoho vzdělávacích akcí 

pro žáky, včetně pravidelného pasování na prvňáčky. Velké oblibě našich žáků se těší sportovní 

akce Plavecká soutěž měst. Na sportovní aktivity v Bohumínském sportovním centru Bospor 

dostáváme jako škola každý rok dotaci od města Bohumín. Tu využíváme především na 

zajištění kurzů plavání, dále pak pravidelně pořádáme bruslení pro žáky i rodiče na   zimním 

stadionu, případně pořádáme sportovní odpoledne ve sportovní hale. Spolupráci jsme navázali 

i s Bohumínským kulturním spolkem Maryškou.  

Za akcemi dojíždíme i do okolních měst, především do Ostravy, ale také Orlové a 

Rychvaldu.  

Škola také organizovala tři kurzy pro rodiče i odbornou veřejnost. Na podzim to byl kurz 

Efektivní komunikace, které se zúčastnilo celkem 12 rodičů školy a na jaře kurz Kosmická 

výchova - Živly, který již byl více zaměřen pro odbornou veřejnost, přesto i jeho se zúčastnili 

4 rodiče školy a všichni pedagogové. Velmi odborný byl akreditovaný kurz Základy Montessori 

pedagogiky pro věk 6-9 let - Krásnější dnešek, kterého se zúčastnila jedna z našich 

pedagogických pracovnic. 

6.1.2. Spolupráce s rodiči žáků 

V tomto školním roce jsme se snažili organizovat nejen tradiční akce pro rodiče jako je 

Vánoční tvoření či Den pro rodiče – rodiče v roli žáků, Karneval apod., ale především jsme 

zapojili rodiče do připravování besed o jejich povolání či zájmech. A tak proběhlo ve škole 

mnoho zajímavých besed a ukázek na různé téma – historie zbraní, práce lékařů, veterinářů, 

fotografů, cvičení Jógy, práce informatika či práce pojišťovací poradkyně. 

Úspěšnou a již tradiční velkou akcí je den pro rodiče – Děti v roli učitelé, rodiče v roli 

žáků. Během celého dopoledne mohou rodiče přicházet do školy a vyzkoušet si roli žáků 

v Montessori třídě. K dispozici jim jsou právě děti, které jim prezentují Montessori pomůcky a 

práci s nimi. Zkušenosti dětí jsou již velké a tak, především ti starší dávají jednotlivé prezentace 

i rodičům spolužáků. O akci je z řad rodičů velký zájem podobně jako o vánoční tvoření 

v adventním čase. 

Velký úspěch má i pravidelná jarní akce cyklovýlet. Letos poprvé organizovaná ve dvou 

náročnostech. Pro třídu I.M se konal jednodenní cyklovýlet za hojné účasti rodičů podél 

meandrů řeky Odry v okolí Bohumína. Druhá trasa byla organizována pro žáky II.M a VI. M 

od pramene řeky Odry do Bohumína, měla přibližně 100 km a žáci i s rodiči ji zvládli za dva 

dny s přenocováním ve stanech.  
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V uplynulém školním roce však k největší spolupráci mezi rodiči, žáky a školou došlo při 

stěhování školy do nových prostor. Právě díky této kooperaci rodičů, dětí a pedagogů se škola 

během pouhých 2 měsíců nejen přestěhovala, ale i zcela zařídila a 1. září 2017 jsme mohli 

přivítat naše žáky v krásných nových prostorách školy v Bohumíně - Pudlově. 

6.1.3. Přehled akcí dle měsíců 

ZÁŘÍ:  

Protidrogový vlak – II.M a VI.M 

Beseda s fotografkou – I.M 

Beseda na téma pojištění – I.M 

Přednáška o Brazílii – Maryška Bohumín – II.M 

ŘÍJEN:  

Plavecká soutěž měst 

Adaptační pobyt na turistické chatě Jablunkov Návsí – II.M a VI. M  

Natáčení pořadu Šikulové Českou televizí – adventní výrobky 

Víkendový kurz pro rodiče a veřejnost – Efektivní komunikace 

LISTOPAD: 

Exkurze veterinární ordinace v Bohumíně – I. M 

Divadelní představení K3 Bohumín – O Šípkové Růžence – I.M 

Návštěva ZOO Ostrava – I.M 

Přednáška hasičů – I.M. a VI.M 

PROSINEC: 

Janáčkova filharmonie Ostrava – II.M a VI.M 

Vánoční tvoření a pečení pod záštitou ČEZ – akce pro děti a rodiče 

Návštěva Světa techniky Ostrava – II.M. a VI.M. 

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

LEDEN:  

Návštěva Ostravského muzea – horniny a nerosty – II.M a VI.M 

K3 Bohumín – představení Křoupat zdravě, dá se hravě! – I.M 

ÚNOR:  

návštěva knihovny Orlová – I.M 

Karneval "Beruškový" + diskotéka 

Divadlo Loutek Ostrava – Čtyřlístek – I.M 

Recitační soutěž města Bohumín, K3 – městské kolo 

BŘEZEN:  

Víkendový kurz pro veřejnost - Kosmická výchova - Živly 

Ostravské muzeum – korunovační klenoty + muzeum hraček – I.M 

Návštěva Hydrometeorologické stanice Ostrava – II.M a VI.M 

Pasování prvňáčků na čtenáře – I.M 

DUBEN:  

Škola v přírodě – Velké Karlovice, penzion Školka 

Divadlo Veverka Terka - I.M 

Beseda s lékaři – první pomoc i specializovaná vyšetření 
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KVĚTEN:  

Beseda Zuzany Pospíšilové v knihovně Bohumín – I.M 

Beseda o historii zbraní a názorné ukázky 

Přespání ve škole na téma "Cesta do středu země" 

Interaktivní výstava Včelky - nebojím se a mám je rád – KD a DDM Rychvald – I.M 

Začátek plaveckého kurzu – I. M 

ČERVEN:  

Den dětí v Dětmarovické elektrárně 

Výlet na kolech (2 dny, spaní ve stanech) – Od pramene Odry do Bohumína – II.M 

Výlet na kolech – meandry Odry – I.M 

Výlet na Štramberk – II.M  

Chemie na hradě - Slezskoostravský hrad 

Akquapark Bohumín jen pro naši školu  

Návštěva dinoparku – I.M 

Zahradní slavnost pro děti a rodiče - rozloučení se starými prostorami školy  

 

6.2. Škola v přírodě 

 

Tento rok jsme vyrazili v termínu od 3. do 7. dubna 2017 do školy v přírodě ve Velkých 

Karlovicích do krásného penzionu Školka. První den jsme si užili teplého slunečného počasí    

a věnovali jsme se venkovním hrám na udržovaném a prostorném hřišti penzionu. Další den se 

počasí ochladilo a z pobytu v lese a od "šiškované" nás vyhnala bouřka. Proměnlivé počasí nás 

však neodradilo a třetí den jsme vyrazili na výšlap a užili si krásných výhledů z rozhledny 

"Miloňová". Předposlední den pobytu se projevilo skutečně aprílové počasí a cestou do 

místního pralesa Razula nám dokonce i sněžilo.  

Děti ze tříd II.M a VI.M v rámci vyučovacích bloků intenzivně seznamovaly mladší děti 

z I.M formou svých pečlivě připravených prezentací s kraji v České republice a tím podpořily 

zájem menších dětí o města, řeky, hory i sousední státy naší vlasti. K těmto prezentacím se 

hojně využívalo koberce s mapou České republiky a karet s názvy měst, řek, krajů apod. Třída 

1. M se mimo jiné v rámci vyučování věnovala výrobě, kreslení a zápisům do svých 

cestovatelských deníků.  

6.3. Místo vzdělávání -  Háj ve Slezsku - Lhota 

6.3.1. Spolupráce s městem a institucemi 

Sousedská slavnost – září 2016 

Započteno aneb co je doma, to se počítá (ukázka práce s Montessori pomůckami pro rodiče) – 

listopad 2016 

Vánoční jarmark – prosinec 2016 

Dobročinný bazar – únor 2017 

Oslava jarní rovnodennosti – březen 2017 

Vystoupení se zpívanou pohádkou „O perníkové chaloupce“ pro veřejnost – duben 2017 

Organizace sportovního dopoledne pro seniory (Vila Vančurova) – červen 2017 

Zahradní slavnost – červen 2017 
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6.3.2. Přehled akcí dle měsíců 

ZÁŘÍ:  

Sklízíme léčivé byliny 

Projekt „Naše škola ve Lhotě“ 

ŘÍJEN: 

Exkurze v muzeu U vodníka slámy 

Pohádka „Dlouhý, široký a bystrozraký“ 

Filosofie pro děti (Slezské zemské muzeum) 

LISTOPAD: 

Návštěva koncertního pěveckého vystoupení v rámci festivalu Opava Cantat 

Kurz zavařování 

PROSINEC: 

Kurz plstění 

Výstava vánočních baněk  

LEDEN: 

Nácvik bruslení 

Účast na zasedání opavského zastupitelstva dětí a mládeže  

ÚNOR: 

Noc s Andersenem (spaní ve Slezském zemském muzeu) 

BŘEZEN: 

Nácvik sjezdového lyžování 

Velikonoční dílny 

DUBEN: 

Výlet do centra Vrtule ve Valašském Meziříčí 

Výlet do památníku 2. světové války v Hrabyni 

Animační program „Ilustrace Josefa Lady“ 

KVĚTEN: 

Výlet do Archeoparku Chotěbuz 

Exkurze na Kozmické louky 

Exkurze na třídicí lince (Technické služby Opava) 

Exkurze do Dolu Dubina  

ČERVEN: 

Den dětí u Stříbrného jezera 

Sportovní dopoledne v ZŠ Žimrovice 

Dny turistiky 

Interaktivní prohlídka zámku Hradec nad Moravicí 
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7. Základní údaje o hospodaření školy  

 

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2016 skončil ziskem ve výši:  228.944,- 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: 4.656 tis. Kč. Z toho 

výnosy ve výši: 2.685 tis. Kč tvoří dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem, dále, 80 tis. 

dotace rovněž z Moravskoslezského Kraje, která byla účelově stanovena pro asistenta 

pedagoga, z Úřadu Práce, 52 tis, další dotace byla poskytnutá společností ČEZ ve výši: 30 tis. 

za propagaci a v neposlední řadě 23 tis. dotace Bospor určená k plaveckému výcviku žáků. 

Ostatní výnosy tvoří tržby za vlastní výkony, což představuje: mimoškolní kroužky, Montessori 

kroužky, školné, škola v přírodě, adaptační pobyt, tábor, semináře apod.  

Mezi nejvýznamnější náklady společnosti lze označit mzdové náklady, včetně zákonných 

odvodů v celkové výši: 2.966 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 Montessori centra, včetně služeb, dále 

náklady na školení, plavání, škola v přírodě v celkové výši: 1.162 tis. Kč. Výše výsledku 

hospodaření byla ovlivněna také náklady jednorázově vynaložené na pořízení drobného 

majetku školy a školních pomůcek ve výši: 128 tis. Kč.  Hlavním faktorem ovlivňující zisk 

společnosti je počet žáků navštěvujících soukromou základní školu.  Ve školním roce 

2016/2017 došlo k vytvoření pobočky Háj ve Slezsku, tudíž došlo k výraznému navýšení počtu 

žáků, oproti předešlým létům, kde navštěvovalo školu cca 30 žáků.  V následujícím období si 

společnost klade za cíl zajistit nové, větší prostory pro žáky z Bohumína vzhledem k 

předpokladu vyšší obsazenosti školy, z důvodu 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. Primární prevence ve škole 

Primární prevence ve škole je zaměřena především na dobré klima ve třídách a celé škole. 

Základ prevence vnímáme v posilování dobrých vztahů mezi žáky navzájem, mezi učiteli a 

mezi učiteli a žáky. Hlavní důraz je kladen na práci třídních učitelů a jejich vedení třídy, 

spolupráci se školním psychologem a ostatními pedagogy. 

Výhodou naší školy je malý kolektiv jak dětí, tak učitelů, kde je dostatek prostoru pro 

úzkou komunikaci a spolupráci. Žáci různých věkových skupin se vzájemně potkávají a znají 

se. Školních akcí se účastní děti celé školy, a tak je dostatek příležitostí k vzájemné podpoře, 

kdy starší mají možnost pomáhat mladším, ale být jim také vzorem. Podobně však i mladší žáci 

připravili některé besedy, na které poté pozvali i starší spolužáky, především besedy s rodiči.  

Vztahy mezi žáky a učiteli budujeme v duchu principů respektovat a být respektován, děti 

vedeme k projevování vlastních názorů vhodným způsobem, učíme je postupy předcházení 

konfliktům či jejich řešení. Do výuky jsou zařazeny pravidelné třídnické hodiny, jejichž cílem 

je vedení diskuze o vztazích ve třídě, projevování vlastních názoru či pocitů, diskuze o 

problémech ve třídě, jejich řešení a postoje učitele k nim. Díky těmto postupům se snažíme 

zabránit případům šikany či je podchytit v zárodku a vyřešit vzájemným pochopením a 

tolerancí odlišností mezi lidmi. 

Prevenci rizikového chování se věnujeme v rámci vedení dětí ke zdravému životnímu 

stylu, a to jak v oblasti zdravého stravování, tak v oblasti vyhýbání se škodlivým a návykovým 

látkám – drogám. Stejnou pozornost u dětí na druhém stupni věnujeme i osvětě v oblasti 

sexuální výchovy a závislostem obecně. 
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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.  

10.  Závěr 

V školní rok 2016/2017 byl pro školu PIANETA v mnohých věcech zlomový. V první 

řadě se škola rozšířila o druhý stupeň základní školy a stala se tak školou úplnou. Byť v šestém 

ročníku bylo zapsáno pouze 5 žáků, bylo nutné zajistit pro tento ročník vše potřebné. Potýkali 

jsme se především s nedostatkem prostoru. Výhodou bylo, že z hlediska principů montessori 

pedagogiky jsme chtěli mnohé projekty v průběhu vyučování dělat společně s žáky ze třídy II. 

M. a tak často využívali společné prostory. Pomohlo i pedagogické zázemí a úzká spolupráce 

třídní učitelky s učitelkami 1. stupně. Všechny akce do kterých se škola zapojila, včetně školy 

v přírodě byly společné pro oba stupně.  

Dále se v tomto školním roce škola rozšířila o nové místo vzdělávání v Háji ve Slezsku. 

Toto rozšíření bylo plánováno pouze na jeden školní rok, protože tato pobočka v průběhu roku 

požádala o samostatný zápis školy do rejstříku škol, který ji byl schválen. Tento krok byl z naší 

strany vnímán jako podpora rozšíření montessori pedagogiky v Moravskoslezské kraji a jsme 

rádi, že se setkal s úspěchem.  Spolupráce obou poboček byla přínosem především pro 

pedagogy, kteří mohli sdílet intenzivně své zkušenosti, nápady a vzájemně se inspirovat.  

V neposlední řadě bylo nutné během školního roku vyřešit nedostatečné prostorové 

podmínky školy.  Rozšířením školy na úplnou základní školu byla potřeba hledat jinou budovu. 

Změna budovy vycházela nejen z našich potřeb, ale Škola, jenž nám prostory pronajímala 

získávala sama více žáků a potřebovala tak využívat prostory, které jsme využívali my. Byl to 

velký úkol na školní rok. Jednání probíhala především s městem Bohumín, ale i s městem 

Orlová či soukromými subjekty, jež nám nabízely různé budovy. Do řešení problému se aktivně 

zapojili i rodiče našich žáků. Nakonec po zvážení všech pro a proti jsme se dohodli s městem 

Bohumín a rozhodli se přestěhovat do prostor ZŠ Masarykovy v Bohumíně Pudlově. Stěhování 

probíhalo již ke konci měsíce června a zapojili se do něho všechny děti a převážná většina 

rodičů. Díky jejich pomoci a podpoře jsme 30.6. předávali vysvědčení v prázdných třídách a 

následující školní rok začali v krásných a nově vybavených prostorech v Pudlově.   
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11. Fotodokumentace - místo vzdělávání Bohumín: 

Vánoční tvoření s ČEZ 

 
 

Projekty ve škole 
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Společné bruslení ve sportovní hale města Bohumín 
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Škola v přírodě 
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Dvoudenní cyklovýlet II.M a VI.M 

 
 

      
 

Cyklovýlet I.M  

   

 



25 
 

Spaní ve škole "Cesta kolem světa" 

 

 

 

 

Stěhování školy ve spolupráci s dětmi i rodiči
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Zahradní slavnost  

     
 

 

 

Ukončení školního roku v prázdných prostorách 
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Nově zařízené prostory školy dne 31.8.2016 pro nový školní rok 2017/2018 
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12. Fotodokumentace - místo vzdělávání Háj ve Slezsku - Lhota: 

Práce na školní zahradě 

 

Vánoční pečení perníčků 
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Průběh výuky 

 

Bruslení 

 

Turistické vycházky po okolí školy 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla odsouhlasená školskou radou dne 10. 10. 2017. 


