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1. Základní charakteristika školy 

 

1.1. Obecná charakteristika školy 

Soukromá základní škola PIANETA je úplnou základní školou, která vzdělává 

žáky pedagogikou podle Marie Montessori. Ve školním roce 2018/2019 vzdělávala 

žáky od prvního do osmého ročníku. 

V předmětném školním roce se škola pevně zakotvila v novém místě působení     

v budově Masarykovy školy v Bohumíně Pudlově, kde jsme v nájmu ve větší části 

prostoru levé části budovy. Zde v přízemí bylo v předmětném roce zázemí družin, 

které se rozrostly na dvě oddělení, vzhledem k navýšení kapacity na 50 žáků. Jedna 

z družin zároveň sloužila jako třída VI. M. V prvním poschodí byly kromě ředitelny a 

sborovny umístěny třídy I. M, II. M a VII. M a dále pak menší kabinet kosmické výchovy. 

Montessori centrum, kde probíhají kroužky pro zájemce o Montessori pedagogiku 

z řad veřejnosti jsme v tomto školním roce přestěhovali do samostatné budovy ve 

školní zahradě. 

Dle principů Montessori pedagogiky jsou žáci 1. – 3. ročníku sloučeni do třídy I. 

M, dále žáci 4. - 5. ročníku do třídy II. M, kteří mívají společné projekty a projektové 

dny s třídou VI. M, která odpovídá 6. ročníku. Třídy VII. M a VIII. M měly v tomto 

školním roce několik společných projektů a projektových dní či společných výletů, 

abychom i u těchto žáků naplnili principy Montessori pedagogiky.  

Celý průběh druhého školního roku v nových prostorách proběhl výborně. Soužití 

s žáky i pedagogy Masarykovy základní školy proběhlo bez problémů a žáci obou škol 

došli k vzájemné toleranci. Při vyučování byla mnohem častěji než v předchozím 

školním roce  využívaná zahrada ve výuce i ve školní družině, především z důvodu 

začátku realizace projektu s podporou Státního fondu životního prostředí ČR, o kterém 

bude zmínka v další části zprávy.  

 

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   

 

MÍSTO PŮSOBENÍ ŠKOLY:  

 

Trnková 280, 735 51 Bohumín-Pudlov 
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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 50 žáků  IZO 181 044 340 

 

1.5. Kontakty 

 

Ředitelka školy:   

Mgr. Petra Nováková  

604 315 558, novakova@zspianeta.cz 

 

Zástupkyně ředitelky:  

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: 10. 10. 2017 

Předseda:  Renáta Šmídlová (zástupce zřizovatele) 

Členové:  Martin Novák (zástupce zřizovatele) 

Marek Pospíchal (zástupce zřizovatele) 

Lenka Hatlapatková (zástupce na zákonné zástupce) 

Kateřina Řeřichová (zástupce na zákonné zástupce) 

Petra Wodecká (zástupce na zákonné zástupce) 

Lenka Gavlovská (zástupce pedagogického sboru) 

Kateřina Kabieszová (zástupce pedagogického sboru) 

Pavla Kováčová (zástupce pedagogického sboru) 

 

1.7. Školní vzdělávací program  

Školní vzdělávací program Montessori Planeta – místo vzdělávání Bohumín. 

 

mailto:novakova@zspianeta.cz
mailto:pospichalova@zspianeta.cz
mailto:montessori@zspianeta.cz
http://www.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 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. Pavla Kováčová  

- třídní učitelka II. M 

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

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Karolína Gomolová 

- třídní učitelka VI. M, učitelka OV, VV 

- absolvovala učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializací občanská výchova a 

výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

Mgr. Kateřina Kabieszová 

- třídní učitelka VII. M, učitelka M, F  

- absolvovala studijní program Matematika na Univerzitě Karlově a následně 

Pedagogické studium na Ostravské univerzitě.  

 

Mgr. Andrea Masláková 

- třídní učitelka VII. M, učitelka Anglického jazyka 

- absolvovala studijní program Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický 

jazyk pro 1. stupeň základních škol 

- Akreditovaný kurz Instruktora lyžování, Bílá v Beskydech  

 

Mgr. Katherini Koláčková  

- učitelka ČJ, vychovatelka ve školní družině a lektorka Montessori kroužků a 

jiných školních aktivit 
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- absolvovala studijní program na Filozofické fakultě Univerzity palackého v 

Olomouci, obor Jazyk český a literatura s rozšířeným žurnalistickým 

zaměřením, učitelství III. stupně.  

 

Bc. et Bc. Lenka Gavlovská  

- vychovatelka ve školní družině a asistentka učitele v 1. trojročí tj. v I. M  

- Absolvovala bakalářský obor Finance a daně na Evropském polytechnickém 

institutu, s.r.o. Kunovice 

- Absolvovala studijní program na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, 

obor Učitelství pro mateřské školy  

- V současné době studuje navazující obor Speciální pedagogika na 

Dolnoslezské vysoké škole na fakultě pedagogických věd, který by měla 

absolvovat v roce 2020. 

 

Mgr. Rostislav Moric  

- správce IT ve škole, učitel 

- absolvent studijního programu Systémové inženýrství a informatika 

- absolvent programu celoživotního vzdělávání pro doplnění potřebné 

pedagogické kvalifikace dle zákona v oboru Pedagogické studium pro učitele 

středních škol a 2. stupně základních škol 

 

Mgr. Lucie Semančíková 

- učitelka D 

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

literatura  

 

Monika Moricová 

- vychovatelka ve školní družině 

 

Karin Žurbejová 

- asistentka učitele 

- dokončené střední odborné vzdělání v oboru Sociální činnost – sociálně 

výchovná 

 

Lucie Černochová 

- asistentka učitele 

- učitelka TV 
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Mgr. Renáta Šmídlová  

- administrativní pracovnice 

- příprava žádostí o dotace a jejich následná administrativa 

- Absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor 

Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých 

 

Ing. Pavla Ceníčková  

- ekonomka školy 

 

2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
Mgr Petra Nováková 

- Absolvování Kvalifikačního studia pro ředitele škol 

- Stáž na Základní škole s Montessori výukou, Kladno 

- Mezinárodní Montessori konference Praha (3. setkání Montessori učitelů) 

- Akreditovaný kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

- Zapojení do Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

  

Mgr. Veronika Pospíchalová   

- kurz Mentorské dovednosti v délce 88 hodin studia 

- seminář Základní vzdělávání z pohledu České školní inspekce 

- Konference pro učitele 1. stupně, vzdělávací centrum Hello, Ostrava 

- Akreditovaný kurz Formativní hodnocení a zpětná vazba 

- Setkání Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

- Akreditovaný kurz Bez vody sucho, bez muziky smutno (hudebně-výchovné 

prvky v soudobé škole v rozsahu 18 hodin) 

- Montessori seminář Moc a síla slov – Hranice mého jazyka znamenají hranice 

mého světa 

 

Mgr. Pavla Kováčová 

- Montessori seminář Matematika v klíčových lekcích – refresh 

- Akreditovaný kurz Metodický kurz pro učitele českého jazyka a literatury na SŠ 

a 2. stupni ZŠ v délce 24 hodin 

 

 
Mgr. Kateřina Kabieszová 

- Akreditovaný kurz Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v délce 16 hodin 
- Akreditovaný kurz Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími 

předměty v délce 16 hodin 
- Akreditovaný kurz První seznámení se světem kariérového poradenství v délce 

16 hodin 
- Mezinárodní Montessori workshop – Adolescent Indtroductory Workshop (age 

12-18) 
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Mgr. Lenka Gavlovská  

- Sfumato – Splývavé čtení aneb letní soustředění v délce 32 hodin 
- Konference k ekologické výchově pro ZŠ – „Učíme se venku“ 
- Konference pro učitele 1. stupně, vzdělávací centrum Hello, Ostrava 
- Akreditovaný kurz Hejného metody matematiky – Jan na matematickou 

gramotnost u dětí mladšího školního věku, vzdělávací centrum Hello, Ostrava 
v délce 16 hodin 

- Kurz Les ve škole, Brno  
 
Mgr. Andrea Masláková 

- Montessori centrum Olomouc – Geometrie a Jazyk 
- Montessori kurz Aritmetika – kurz matematického myšlení 

 

Mgr. Karolína Gomolová 

- Montessori kurz Praktický život a Smyslová výchova 
- Montessori kurz Aritmetika – kurz matematického myšlení 

 

Karin Žurbejová 

- Montessori kurz Aritmetika – kurz matematického myšlení 
 

Mgr. Renáta Šmídlová  

- KVIC Ostrava, workshop k podání žádosti k Šablonám II pro ZŠ 

- Paris vzdělávací agentura – Správní řád ve školství 

- Specializační studium Koordinátor EVVO pro ZŠ, KEV Ostrava 

- Mezinárodní Montessori konference Praha (3. setkání Montessori učitelů) 

- Konference EVVO Ostrava + exkurze ZOO Ostrava 

- MAS Bohumínsko, Seminář k dotaci na nové pracovní místo s podporou EU 

- VOX Praha, seminář Jak na dotace 

- Montessori ČR, kurz Smyslová výchova – refresh 
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3. Žáci školy 

3.1. Přehled stavu žáků 

 

 
Školní 
docházka 
ve škole 

 
Individuální 
vzdělávání 
podle § 41 
šk. zákona 

 
z toho žáci s 
IVP – 
mentální 
postižení 
 

z toho žáci s 
PO – 
normovaná 
finanční 
náročnost 

Školní 
družina 

30. 9. 2018 67 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  48 žáků 

31. 10. 2018 67 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  48 žáků 

30. 11. 2018 67 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  48 žáků 

31. 12. 2018 67 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  48 žáků 

31. 1. 2019 67 žáků 2 žáci  1 žák 9 žáků  48 žáků 

28. 2. 2019 67 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  48 žáků 

31. 3. 2019 67 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  48 žáků 

30. 4. 2019 67 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  48 žáků 

31. 5. 2019 68 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  49 žáků 

30. 6. 2019 68 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  49 žáků 

31. 7. 2019 68 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  49 žáků 

31. 8. 2019 68 žáků 2 žáci  1 žák 10 žáků  49 žáků 

Ve školním roce 2018/2019 evidovala naše škola dva žáky v rámci individuálního 

vzdělávání, jednoho žáka s mentálním postižením a IVP. V průběhu roku nastoupil 

jeden žák s potřebou dalšího asistenta pedagoga, u stávajících žáků došlo ke 

stanovení nových podpůrných opatření.  

Do 1. třídy základní školy pro školní rok 2018/2019 bylo zapsáno 7 dětí.   

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

třída prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

I. M 24 3 1 

II. M 8 8 0 

VI. M 2 5 0  

VII. M 3 9 0 

VIII. M 2 3 0 
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4. Materiální vybavení školy 

4.1. Základní vybavení školy 

 

Škola měla v předmětném školním roce k dispozici prostory v budově Základní 

Masarykovy školy v Bohumíně Pudlově. Tyto prostory byly v tomto roce postupně 

dovybavovány jednak nábytkem a jednak mnohými novými pomůckami.  

Pro naši školu jsou v levé části budovy vyhrazeny 2 třídy v přízemí a celé první 

patro této části budovy, kde se nachází 3 učebny, kabinet, sborovna a ředitelna. Obě  

učebny v přízemí jsou využívány pro  obě oddělení školní družiny, jedna z těchto 

učeben je zároveň určena pro třídu VI. M. Zároveň jsme získali učebnu v budově zvlášť 

na zahradě školy, kam jsme umístili Montessori centrum. V prvním poschodí jsou pak 

kmenové třídy I.M, II.M,  VII.M a VIII.M. Moderně a účelně je využita i prostorná chodba 

prvního patra, kterou tak mohou žáci i učitelé využívat pro výuku. 

Kromě těchto pronajatých prostor využíváme také přilehlou tělocvičnu a školní 

zahradu s venkovním školním hřištěm, venkovní altán, školní pozemek a skleník. 

V roce 2018 nám byl schválen projekt pro úpravu školní zahrady v přírodním stylu a 

v tomto školním roce započal aktivní proces plánování a následně přípravy budoucího 

vzhledu zahrady. 

Stravování probíhalo ve školní jídelně, kde jsou dováženy obědy ze školní 

kuchyně při ZŠ ČSA v Bohumíně, obdobně jako v předcházejícím školním roce.  

 

4.2. Vybavení IT technikou 

 

Na počátku předcházejícího školního roku došlo k nákupu šesti nových 

notebooků (NB) pro pedagogy i žáky, kteří využívají NB přímo ve výuce a dvou 

dataprojektorů. Celkem tak škola  ještě v prvním pololetí školního roku disponovala 

celkem 6 PC a 12 notebooky, z toho 5 PC a 16 NB byly k dispozici žákům přímo v jejich 

třídách a práce s nimi je součástí každodenní výuky. Vzhledem k tomu, že škola 

zažádala a byly také schváleny dotace formou zjednodušeného financování Šablony 

II pro školy i školní družinu, bylo hned v lednu 2019 pořízeno 10 nový NB, které jsou 

určeny především žákům školy nejen v rámci IT výuky, ale také v ostatních 

předmětech v souladu s vybranou šablonou. Dále je žákům i nadále k dispozici DVD 

přehrávač, televize a celkem 3 přenosné dataprojektory, z nichž jeden pořízen nově 

v tomto školním roce. V celé škole je k dispozici zabezpečené připojení na internet 

(wifi), které je dostupné i žákům školy. Škola v tomto školním roce začala aktivně 

využívat interní komunikační kanál mezi pedagogy a rodiči, případně mezi pedagogy 

a žáky. Tato forma elektronické komunikace se neustále zdokonaluje a rozšiřuje.  
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4.3. Vybavení školní družiny 

 

Dvě oddělení školní družiny disponují samostatnými třídami, kdy jednu z nich 

sdílí s žáky VI. M. Přesto je ve třídách dostatek prostoru, který je využíván žáky 

v odděleních družin. Mají k dispozici velký volný prostor na koberci, pingpongový stůl, 

DVD přehrávač s televizí a pravidelně 2x týdně je pro družinu pronajímána přilehlá 

tělocvična. Celoročně je k dispozici zahrada se školním hřištěm, které v příštím roce 

projde rozsáhlou rekonstrukcí, viz informace o projektu níže.  

5. Školní družina 

Školní družina byla v předmětném školním roce téměř plně obsazena, jelikož 

jsme na počátku roku zažádali o navýšení  kapacity na 50 žáků. Žáci školy dojíždějí 

do vyučování z mnoha i vzdálenějších měst, a proto je družina nabízena žákům 1. – 

6. ročníku dle individuálního uvážení s ohledem na dostupnost školy od místa bydliště. 

Program školní družiny navazuje na výuku, jsou zde zařazovány výtvarné a sportovní 

činnosti dle aktuální potřeby. Součástí náplně školní družiny je také čtenářská dílna po 

obědě a společný úklid prostor školy a školní družiny. Probíhají tady i nepovinné 

zájmové kroužky keramika, šachy, sportovní hry, ruční práce.  

6. Akce školy, spolupráce s rodiči a veřejností 

6.1. Spolupráce s městem a institucemi 

 

Pro naši školu je důležitá a klíčová úzká spolupráce s městem Bohumín, se 

kterým velmi úzce komunikujeme i spolupracujeme. Pravidelně se účastníme většiny 

akcí organizovaných městem a jinými veřejnými institucemi ve městě, a to především 

s kulturním střediskem K3 v Bohumíně, které zahrnuje kino a v něm pravidelně 

organizované kulturní představení a knihovnu, která také pořádá mnoho vzdělávacích 

akcí pro žáky, včetně pravidelného pasování prvňáčků na čtenáře.  

Velké oblibě našich žáků se těší sportovní akce Plavecká soutěž měst, které se 

dobrovolně účastní převážná většina žáků školy, velmi často jsme v této akci úspěšní 

a škola získává ocenění ve formě diplomu i poháru.  

Na sportovní aktivity v Bohumínském sportovním centru Bospor dostáváme jako 

škola každý rok dotaci od města Bohumín. Tu využíváme především na zajištění kurzů 

plavání pro děti I. M, dále pak pravidelně navštěvujeme s bruslemi zimní stadion a 

pořádáme sportovní odpoledne pro žáky a rodiče ve sportovním centru města. 

Pokračovali jsme také ve spolupráci s Bohumínským spolkem Maryškou.  

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

Rychvaldu a Karviné.  
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Nově se letos žáci naší školy účastnili významné sportovní události Ostravska 

„Čokoládová tretra“, která předchází významné sportovní akci Zlatá tretra. V rámci této 

akce si mnoho žáků naší školy vyzkoušelo běžecké závody na Městském stadionu 

v Ostravě a dokonce jedna žákyně těsně o jedno místo nezískala nominaci na hlavní 

závod během Zlaté tretry. V této nové aktivitě chceme pokračovat pravidelně i nadále.  

 

6.2. Spolupráce s rodiči žáků 

Spolupráce s rodiči žáků je pro školu velmi důležitá a ze strany školy velmi 

podporována. Pro rodiče zařazujeme na pravidelných třídních schůzkách prezentace 

Montessori pomůcek či Montessori příběhů. V tomto školním roce jsme se věnovali i 

sdílení zkušeností s prezentacemi dětí a jejich domácí přípravou na tyto prezentace. 

Část pedagogického sboru a zájemci ze strany rodičů se pravidelně jednou týdně 

setkávají na přátelských utkáních ve volejbalu.  

Prezentaci školní práce dětí se věnujeme přímo na již tradičním Dni pro rodiče – 

rodiče v roli žáků, žáci v roli učitelů, který je organizován před Vánocemi. Během 

tohoto dne se žáci stávají učiteli svých rodičů a snaží se jim zprostředkovat, jak probíhá 

učení v naší škole. Účast rodičů na této akci je vysoká, a přestože probíhá během 

celého dopoledne, většina rodičů si organizuje na tento den volno. Ve škole pak tráví 

celé dopoledne. Často se této akce účastní oba rodiče nebo přichází s prarodiči dětí. 

Žáci třídy I. M mají v rámci této akce nejen prezentaci pomůcek, ale také předvánoční 

hudební pásmo.   

K dalším oblíbeným akcím patří sportovní dny. Společně s rodiči i žáky 

využíváme sportovní halu Bospor v Bohumíně a hrajeme fotbal, badminton, volejbal. 

V loňském roce se nám podařilo zorganizovat toto nedělní sportovní odpoledne na 

podzim. V zimních měsících máme objednán také zimní stadion a pořádáme volné 

školní bruslení, kterého se účastní taktéž čím dále tím více rodinných příslušníků. 

V poměrně hojném počtu se rodiče účastní i pravidelných cyklovýletů, které si 

organizují jednotlivé třídy v měsíci červnu.  

Ke společně organizovaným akcím školy a školské rady patří adventní tvoření, 

karneval pro mladší žáky a diskotéka pro starší. Zatímco karneval je akcí pro rodiče a 

děti z I. M, diskotéka už jen pro děti II. M a vyšších ročníků. Adventní tvoření je 

připraveno pro rodiče napříč všemi třídami. V ten den je škola  plná rodičů i dětí a 

samozřejmě všichni odcházejí s mnohými adventními a vánočními výrobky, které si 

podle návodů šikovných maminek a tatínků sami vytvořili.  

 

Trochu netradičně jsme zorganizovali zahradní slavnost již v říjnu 2018, abychom 

mohli s plány nové zahrady rodiče seznámit a zároveň je zapojit do vzájemné 

výpomoci v rámci přípravných prací a potřebných terénních úprav. Tato zahradní 

slavnost byla spojena s drakiádou a tvořivými workshopy připravenými ve spolupráci 

se školní družinou, kdy se nejen na organizaci, ale především programu podílely také 
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děti. Tradiční zahradní slavnost na konci školní roku jsme museli z důvodu 

rekonstrukce zahrady přesunout na začátek následujícího školního roku.  

 

6.3. Projekty I.M  

 

Cílem třídy I.M je především adaptace prvňáčků na kolektiv dětí a školní 

povinnosti. Do této adaptace se díky smíšené třídě zapojují nejen pedagogové, ale 

také děti. Již první den školy se nese v duchu vítání dětí do světa vzdělání a hledání 

společného pokladu, kdy se noví prvňáčci seznámí s prostorami školy pod vedením 

starších spolužáků. Důraz je hned od počátku kladen na spolupráci dětí a kooperativní 

vyučování. Děti jsou vedeny, aby si uměly o pomoc říci, a to nejen u své paní učitelky, 

ale také u spolužáků.  

Hned v září děti absolvovaly svůj první adaptační pobyt, který spočívá 

v jednodenním přespání ve školní budově včetně společné přípravy jídla. Tento rok 

žáci na oběd společnými silami uvařili špagety s cuketovou omáčkou a večeři i snídani 

chystali z ingrediencí, které doručili rodiče. Krásné teplé a slunečné zářiové odpoledne  

strávili pobytem venku a dlouhou pěší túrou po cyklostezce podél meandrů řeky Odry 

až k nově postavené rozhledně v polských Krzyzanovicích. Túra byla dlouhá 13 km a 

na zpáteční cestu do školy děti i učitelé rádi využili hromadnou dopravu.  

Témata, kterým se během roku v rámci výuky děti ve školních projektech věnují, 

vychází tradičně z Montessori příběhů. Jejich projekty se týkají vesmíru, kontinentů a 

lidského těla. Zajímavý byl i projekt, kdy si děti mohly vybrat prezentaci na téma 

jakéhokoliv světadílu, kdy se dětem v kreativitě meze nekladou. Tudíž si třídy zažily 

skutečně autentické prezentace včetně ochutnávek typických jídel, poslechu tradiční 

hudby či jazyků až po módní přehlídky tradičních oděvů. Děti tím získávají bohaté 

zkušenosti s prezentací před skupinou lidí, ale také zkušenost s první zpětnou vazbou, 

pochvalou či náměty ke zlepšení.  

Také tito nejmladší žáci školy v červnu absolvovali svůj cyklovýlet za doprovodu 

nejen pedagogů, ale také aktivních rodičů, kteří se zúčastnili v hojném počtu. Trasa 

vedla nenáročným terénem podél meandrů Odry až k oblíbené rozhledně, kterou žáci 

znají již z adaptačního pobytu.  

 

6.4. Projekty II.M a VI. M  

 

Společné projekty těchto dvou tříd byly v tomto školním roce zaměřeny 

především na biologii, zoologii a nauku o lidském těle. V tomto duchu se nesl i 

společný zářiový adaptační pobyt dětí v beskydských Ježánkách u Visalají, na který  

si děti společně nakoupily potraviny na 3 dny a společně si po týmech připravovaly 

velmi chutná jídla dle předem dohodnutého jídelníčku. Během pobytu pak děti velmi 

intenzivně studovaly v rámci příběhů fungování vesmíru, přírodních zákonitostí i 
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koloběhu vody v přírodě tak, aby vhodně nastartovali rok věnovaný v rámci kosmické 

výchovy přírodním vědám.  

V listopadu pak žáci navštívili Velký svět techniky, který byl pro žáky 5. ročníku 

podpořen dotací města Bohumín. Opět byl vzdělávací program vybrán tematicky 

v souvislosti s probíranou látkou tentokrát tedy o lidském těle, složkách lidské krve a 

krevních skupinách.  

V lednu žáci těchto tříd absolvovali interaktivní představení v místním kině K3 v 

Bohumíně „Oheň, země, voda, vzduch“ a „Science show plnou pokusů“. 

V dubnu se nám podařilo zrealizovat velmi zajímavou a přínosnou exkurzi do 

záchranné stanice Bartošovice, kde je vybudováno zajímavé interaktivní návštěvnické 

středisko – Dům přírody Poodří, kde byly děti velmi poutavě vtaženy do ochrany 

ptactva v našich krajích a zároveň si mohli na vlastní oči prohlédnout vzácné 

exempláře dravců našich lesů.  

Nejzajímavějším projektem, který jsme z důvodu velmi deštivého počasí v květnu 

přesunuli na červen, byla dvoudenní botanicko-zoologicka exkurze do Prahy. V prvním 

dni žáci absolvovali komentovanou prohlídku ZOO Praha, kde se dozvěděli mnoho 

informací o krmení exotických zvířat i jejich požadavcích na chov. Večer si žáci 

společně nakoupili potraviny, ze kterých si samostatně připravili chutné večeře, 

snídaně i svačiny na další den. Tento žáci strávili v Národním zemědělském muzeu, 

které všechny na začátku zaujalo poutavou přednáškou o vodě na zemi, ale především 

mnoha interaktivními a moderními expozicemi věnovanými potravinám, lesnictví, 

rybářství, zemědělství, včetně zeleně osázené střechy budovy muzea s úchvatným 

výhledem na centrum hlavního města.  

V rámci tradičního společného cyklovýletu poznávali žáci II. M a VI. M přímo 

v terénu cyklostezek lesy v okolí – Šilheřovický, Darkovický a Černý les a obec 

Závadu. Vzhledem k velmi horkému červencovému počasí byl tento výlet zakončen 

koupáním v místním bohumínském Kališově jezeře, u kterého město vybudovalo 

krásnou relaxační zónu. 

  

6.5. Projekty VII.M a VIII.M 

 

Projekty  těchto tříd se v souladu s Montessori pedagogikou zaměřovaly 

především na samostatnost a finanční gramotnost žáků. Opět se spolupráce mezi žáky 

těchto tříd podpořila hned v září společným adaptačním pobytem, kde si žáci ujasnili 

způsoby spolupráce v nejstarších ročnících a zároveň si nastínili strukturu projektů,  

kterým by se chtěli v rámci školního roku věnovat. Žáci se rozdělili do skupin podle 

typu projektu, který je zaujal, aby ho mohli úspěšně zrealizovat. Tyto své rozpracované 

projekty potom v prosinci předvedli svým rodičům v rámci tradičního dne pro rodiče.  
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Vzhledem k tomu, že žáci VII. M a VIII. M mají v rámci kosmické výchovy 

spolupracovat, byl jejich prvním velkým úkolem, zařídit společný prostor pro realizaci 

projektů a společných aktivit. Zařizovaní spočívalo především v přeuspořádání 

prostoru, připravením nábytku a rozestavení pracovních míst. Tento projekt se žákům 

velmi povedl a s prostorem byli všichni, včetně pedagogů, po celý školní rok velmi 

spokojení.   

 

V dalších projektech pracovali již po skupinách. Jedna skupina žáků se věnovala 

charitativní činnosti, kdy pravidelně navštěvovali po celý školní rok místní Domov pro 

seniory, kde se snažili seniorům číst, či je potěšit vlastními výrobky ve formě obrázků 

či vánočního cukroví.  

 

Další chlapecká skupina se zabývala repasováním starých PC, kdy se 

společnými silami snažili uvést do provozu PC, které by sloužily dále ve výuce pro 

všechny žáky naší školy.  

 

Skupinka dívek ve spolupráci s učitelkou matematiky připravila pomůcku do 

matematiky na třetí mocninu. Vyzkoušely si nejen plánování, ale i objednávky dílčích 

částí přes internet, hlídání si dodávek, fakturaci, ale také reklamování rozbitých částí. 

Nakonec vše dotáhli do zdárného konce a pomůcka slouží.  

 

Projekt, který měl v plánu postavit na školní zahradě zeť určenou pro grafitti, se 

zrealizovat nepodařilo z důvodu finančních i nedostatku prostoru na školní zahradě, 

ale také nezdary v projektech patří k poučení, že ne vše se musí podařit.  

 

Začátkem června se žáci VII.M a VIII.M společně vypravili na skutečnou 

zemědělskou farmu, na které strávili celý týden. Zde si mohli částečně vyzkoušet, jak 

těžkou práci má farmář a byli zapojeni do většiny prací, které se na farmě najdou. Viděli 

jak se kosí tráva, dojí krávy, vaří pro velké množství osob, krmí koně. Některé aktivity 

si zkusili, mimo jiné jezdili na koních a užili si pravý začátek léta uprostřed panenské 

přírody v Klokočově. Z farmy se vraceli unaveni, ale s mnoha nezapomenutelnými 

zážitky a životní zkušeností.   

V rámci tradičního červnového cyklovýletu projeli žáci těchto tříd přímo v terénu 

nádhernou přírodou meandrů podél řeky Olše až ke Karvinskému zámku a zpět, kdy 

velká část cyklostezky vede podél státní hranice s Polskem.    

 

6.6. Lyžařský výcvik 

 

V tomto školním roce si žáci z nejvyšších ročníků naší školy, tj. VII. M a VIII.M, mohli 

poprvé vychutnat lyžařský výcvik. Vzhledem k tomu, že to byla první akce tohoto 

druhu, kterou jsme pořádali, měli jsme obavy, zda budou moci jet všichni žáci těchto 

ročníků, zda najdeme vhodné prostory či zda budeme mít kvalifikované instruktory.  
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Vše se však podařilo vyřešit a zajistit, a tak mohlo 15 žáků společně s kvalifikovanou 

instruktorkou a pedagogy vyrazit v termínu od 18. do 22. února 2019 dokonce za 

hranice naší republiky.  

Kurz se konal v krásném lyžařském středisku Istebna v Polských Tatrách a kromě 

skvěle upravených sjezdovek si žáci vychutnali také velmi chutnou polskou kuchyni. 

Všichni přijeli nadšení a spokojení z aktivně strávených dnů i společných večerů 

plných her. Tuto akci budeme rozhodně pravidelně organizovat jednou za dva školní 

roky. 

     

6.7. Škola v přírodě – Ozdravný pobyt  

 

Také v tomto školním roce jsme organizovali společnou školu v přírodě pro  žáky 

školy, tentokrát pouze pro 1. až  6. ročníky. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo 

získat dotaci v rámci výzvy č. 13/2017 vyhlášené Státním fondem životního prostředí 

ČR rozhodli jsme se pobyt prodloužit na 6 dní. Zároveň díky dotaci si mohli žáci užít 

aktivní EVVO výukový program zaměřený na ochranu přírody a rozšíření znalostí o 

zvěři a rostlinách v našich lesích, což opět tematicky zapadalo do přírodovědného 

zaměření celého školního roku. V penzionu Kazmarka v Malé Morávce – Karlov jsme 

strávili krásných 6 dubnových dní, kdy jsme zažili počasí vskutku aprílové, od 

slunečného až po sněhové, což potěšilo nejen nejmenší žáky. Zároveň jsme si všichni 

mohli užít také hrátky na sněhu, kdy na již uzavřené sjezdovce v blízkosti, zbylo 

dostatek sněhové pokrývky k sáňkování.  

 

Žáky nejvíce zaujal přilehlý biotop ve formě žabí tůňky, ve které si mohli 

prohlédnout velmi zblízka všechna stadia vývoje žáby – ropuchy obecné. Každodenní 

program EVVO výchovy organizovaný externí ekologickou agenturou Actaea vhodně 

doplňoval vědomosti žáků.  

 

Kromě ekologického programu si žáci prošli také část naučné stezky Velká 

kotlina, která se zabývá geologickým vývojem okolní jesenické krajiny. Tuto stezku 

hodláme projít v dalším školním roce po celé její délce, protože dotace na ozdravné 

pobyty byla poskytnuta i pro další školní rok a již máme zajištěno ubytování 

v nedalekém hotelu Kamzík.  

 

6.8. Vybrané projekty napříč všemi ročníky školy 

 

Za zmínku jistě stojí úspěšné projekty, které byly organizovány napříč všemi ročníky 

celé školy.  

Hned v říjnu jsme začali zahradní slavností s pouštěním draků, která byla také 

participační aktivitou určenou pro rodiče a žáky, aby mohli být seznámeni s projektem 

úpravy školní zahrady a zároveň, abychom mohli využít spolupráce s rodiči 
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v případech, kdy bude potřeba odborné pomoci. Z této akce vznikla spolupráce 

v oblasti terénních úprav formou doporučení vhodných firem a také v oblasti přípravy 

projektové dokumentace. Zároveň ještě mnoho rodičů zcela dobrovolně přiložili ruku 

k dílu v rámci prací na zahradě.  

Významnou událostí školy byla oslava 100 let vzniku České republiky, která byla 

podpořena slavnostními oděvy všech žáků i zaměstnanců školy, kdy každý po celý 

den hrdě nosil vlastnoručně vyrobenou kokardu v barvách české země. Zároveň ve 

všech třídách probíhal projekt České kořeny, kdy si děti mohli připomenout mnoho 

slavných českých osobností i českých výrobků či firem. Oslava vyvrcholila vyvěšením 

vyrobené české vlajky otisky rukou a společným secvikem symbolů České republiky 

v tělocvičně školy, který byl natočen dronem a ozvučen písní Chválím tě země má. 

Taktéž adventní tvoření, které připravují rodiče žáků, se velmi vydařilo a žáci si 

odnášeli mnoho krásných vánočních ozdob, přání i cukroví.  

Úspěch u dětí mělo květnové přespání ve škole, které se neslo v duchu příběhů 

Jaroslava Foglara „Rychlé šípy“ a tak si děti vyzkoušely řešit hlavolam Ježka v kleci, 

hledání deníků Jana Tleskače, řešení šifer či průzkum labyrintu ve Stínadlech. Tyto 

příběhy oslovují stále všechny generace. 

V červnu se pak konala velmi zajímavá beseda E-LIŠKA s lesníkem a živou liškou, kdy 

si žáci mohli pohladit a prohlédnout živou a ochočenou lišku přímo ve svých třídách, 

kde získali mnoho zajímavých a odborných informací o tomto savci. 
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6.9. Přehled akcí dle měsíců 

 

Akce pro děti a rodiče     

Datum akce Účastníci Obsah akce Místo konání 

19.-21.9.2018                             II.M Adaptační kurz Visalaje, Ježánky 

19.-21.9.2018                 III.M Adaptační kurz Krásná 

20.-21.9.2018 I.M Adaptační kurz 
ZŠ Pianeta,  
PL rozhledna  

02.10.2018 I.M (3. ročník) Workshop Komiks 
Knihovna 
Bohumín 

03.10.2018 celá škola Plavecká soutěž měst 
Aquacentrum 
Bohumín Bospor 

04.10.2018 celá škola + rodiče 
Zahradní slavnost s pouštěním draků 
(Plánování přírodní zahrady) 

zahrada ZŠ 
Pianeta 

16.10.2018 I. M Divadelní přestavení "Sněhurka" 
Kino K3 
Bohumín 

25.10.2018 celá škola 
Oslava 100 let vzniku REPUBLIKY s projektem 
České kořeny ZŠ Pianeta 

01.11.2018 II.M 
Svět techniky Ostrava - vzdělávací program o 
lidském těle 

Dolní oblast 
Vítkovice, Svět 
techniky 
Ostrava 

02.11.2018 celá škola 
Projekt Laskavec - workshop p. Václava 
Klapetka ZŠ Pianeta 

04.11.2018 celá škola Nedělní sportovní odpoledne s rodiči 
Sportovní hala 
Bospor Bohumín 

05.11.2018 přihlášení rodiče a žáci Rozhovory k projektu Kinderbanka ZŠ Pianeta 

20.11.2018 I. M Beseda Veršovaný svět 
Knihovna 
Bohumín 

23.11.2018 III.M + 6. ročník divadelní představení "Kytice" 
Divadlo loutek 
Ostrava 

27.11.2018 III. M Anglické divadlo Jack and Joe KD Ostrava 

02.12.2018 celá škola + rodiče Adventní tvoření dětí s rodiči ZŠ Pianeta 

06.12.2018 III.M vévévé.československo.cs 
Kino K3 
Bohumín 

10.-11.12.2018 III.M Vyzkoušení výuky na Montessori ZŠ Kladno ZŠ Kladno 

14.12.2018 II.M 
Divadelní představení "Půjdem spolu do 
Betléma" KD Karviná 

20.12.2018 celá škola + rodiče 
Den pro rodiče (děti v roli učitelů) - 
předvedení pomůcek, divadlo, projekty ZŠ Pianeta 

21.12.2018 celá škola + rodiče Bruslení  
Zimní stadion 
Bohumín 

22.01.2019 celá škola 
Beseda s cestovatelem po moři na 
vlastnoručně vyrobené lodi, p. Konkolski ZŠ Pianeta 

23.01.2019 I. M + 4. a 5. ročník 
divadelní představení "Oheň, země, voda 
vzduch" 

Kino K3 
Bohumín 

23.01.2019 III. M + 6. ročník 
divadelní představení "Science show plná 
pokusů" 

Kino K3 
Bohumín 

24.01.2019 I. M 
Beseda p. Peškové o knize "7 návyků šťaských 
dětí" ZŠ Pianeta 

28.01.2019 celá škola představení Planeta Česko 
Kino K3 
Bohumín 
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30.01.2019 celá škola + rodiče Bruslení  
Zimní stadion 
Bohumín 

18.-22.2.2019 III. M Lyžařský výcvik Istebna, Polsko 

26.02.2019 rodiče a veřejnost Den otevřených dveří ZŠ Pianeta 

28.02.2019 vybraní žáci školy Recitační soutěž bohumínských škol ZUŠ Bohumín 

01.03.2019 I. M Karneval 
sál KD Fontána, 
Bohumín 

01.03.2019 II. M, III. M DISCO ZŠ Pianeta 

06.03.2019 I. M - vybraní žáci Pěvecká soutěž - písně v nářečí ZUŠ Bohumín 

18.03.2019 III. M filmové představení Zlatý podraz 
Kino K3 
Bohumín 

25.03.2019 1. ročník Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře 
Knihovna 
Bohumín 

29.03.2019 I. M pásmo BÁSNĚ 
Knihovna 
Bohumín 

01.04.2019 2. a 3. ročník Jeden svět 
Klub Atlantik 
Ostrava 

05.04.2019 II. M exkurze Záchranná stanice Bartošovice 

Záchranná 
stanice 
Bartošovice 

8. - 13. 4. 2019 I. M, II. M  Ozdravný pobyt Jeseníky s EVVO programem 

16.04.2019 celá škola 
Vynášení Morany (výroba, průvod, písně, 
tradice) 

Antošovická 
lávka 

26.04.2019 celá škola 
Den země - interaktivní beseda o včelách 
Český svaz včelařů - p. Radová  

zahrada ZŠ 
Pianeta 

9.-10.5.2019 celá škola 
Přespání ve škole - Dobrodružství ve 
Stínadlech s Jaroslavem Foglarem 

budova ZŠ 
Pianeta 

24.05.2019 1. až 5. ročník Interaktivní koncert pro děti 

Janáčkova 
filharmonie 
Ostrava 

03.06.2019 I. M Baletní představení Jako 

Janáčkova 
konzervatoř 
Ostrava 

10.-14.6.2019 III. M Projekt "FARMA" Farma Klokočov 

10.-11.6.2019 II. M Praha Botanicko-zoologická expedice 

Praha - ZOO, 
Národní 
zemědělské 
muzeum 

12.06.2019 I.M , II. M 
E-LIŠKA - prezentace/beseda s lesníkem - živá 
liška ve škole ZŠ Pianeta 

13.06.2019 I.M, II.M - vybraní žáci Šachový přebor 
DDM Fontána, 
Bohumín 

17.06.2019 I.M, II.M - vybraní žáci 
Čokoládová tretra - atletická soutěž pro děti 
co 11 let 

Městský stadion 
Ostrava 

19.06.2019 I. M Čtení pro děti z Knihovny K3 Bohumín ZŠ Pianeta 

20.06.2019 I. M Taneční přehlídka TS Radost-Impulz Bohumín 
Kino K3 
Bohumín 

24.06.2019 I. M 
Cyklovýlet - Hraniční meandry Odry, PL 
rozhledna Krzyzanowice 

PL, 
Krzyzanowice, 
Hraniční 
meandry Odry 

24.06.2019 III.M Cyklovýlet - Karviná - zámek + zámecký park Karviná 

24.06.2019 II. M 
Dopravní výchova na dětském dopravním 
hřišti Bohumín 

Dopravní hřiště 
Bohumín 

25.06.2019 II. M 
Cyklovýlet - Šilheřovický les, Darkovičky, Hať, 
Závada, jezero Kališok  
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7. Základní údaje o hospodaření školy  

 

 Výsledek hospodaření za účetní období roku 2018 skončil ztrátou ve výši: - 

90.997,54 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: 6.436 tis. Kč. Z toho výnosy ve výši:  4.363 tis. Kč tvoří dotace 

poskytnutá Moravskoslezským krajem, ve které je i účelově stanovená dotace na 

asistenta pedagoga – podpůrné opatření. Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na 

podporu výuky, v podobě částečné úhrady nákladů za dopravu žáků na plavání. Mezi 

neméně významné dotace lze označit projekt EU šablony, Bospor, jedná se o dotaci 

k plaveckému výcviku žáků ve výši: 48 tis. V neposlední řadě škola získala nově dotaci 

z odboru životního prostředí ŽPZ – kouzlo přírodních věd ve výši: 59 tis. Ostatní výnosy 

tvoří tržby za vlastní výkony, což představuje: mimoškolní kroužky, miniškolka ,školné, 

škola v přírodě, adaptační pobyt, semináře apod.  

Mezi nejvýznamnější náklady společnosti lze označit mzdové náklady, včetně 

zákonných odvodů v celkové výši: 4.871 tis. Kč. Tyto náklady jsou převážně hrazeny 

z dotace Moravskoslezského kraje. Dalším významným nákladem v předmětném 

účetním období bylo nájemné školy, včetně služeb, dále náklady na školení, plavání, 

škola v přírodě v celkové výši: 1.544 tis. Kč. Výše výsledku hospodaření byla ovlivněna 

také náklady jednorázově vynaložené na pořízení drobného majetku školy a školních 

pomůcek ve výši: 342 tis. Kč. ZŠ PIANETA za velké podpory Bohumína městského 

úřadu zajišťuje vzdělávání dětí 1. a 2. stupně ve větších prostorách, do kterých 

investovali dle výše uvedených nákladů pro své žáky. Společnost v současné době 

jedná o investiční dotaci na výbavu a zvelebení zahrady – herní prvky pro děti, stromky, 

keře apod. 
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8. Využití poskytnutých dotací – popis projektů 
 

8.1. Dotace z rozpočtu města Bohumín 

 

Ve školním roce jsme využili dotace poskytnuté městem Bohumín ve výši 

43.500,- Kč na Plavecký výcvik žáků I.M, dvě bruslení dětí i rodičů a sportovní 

odpoledne pro rodiče a děti školy. Vše se uskutečnilo ve sportovních zařízeních města 

Bohumín. 

Zároveň jsme nově využili této dotace k návštěvě Velkého světa techniky v Ostravě 

pro žáky 5. ročníku a 8. ročníku, kdy se k těmto ročníkům přidali i další třídy. 

 

8.2. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 

 

Dále se nám podařilo získat Dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 

70.000,- Kč, pro krásný projekt s názvem „Les je naše učebna“, který je určen pro žáky 

1. stupně naší školy.  

Z projektu škola pořídila certifikované edukační pomůcky a realizovala terénní 

výuku. K výuce chceme maximálně využít školní zahradu, ve které budou nové 

pomůcky nástrojem pro rozšíření forem prožitkového učení, k upevnění a prohloubení 

znalostí o lesích, fungování přírodních zákonitostí, rozmanitostí lesních pater a 

živočichů v nich žijících. Cílem je nabádat žáky k ochraně životního prostředí nejen 

lesních oblastí v České republice, ale i v zahraničí. 

Dotace je využita na badatelskou a venkovní výuku, která probíhá každý týden 

za každého počasí od ledna 2019. Dále byly díky této dotaci nakoupeny edukační 

dřevěné naučné prvky ve formě frotáže dřevin a razítek listů stromů, velkých dřevěných 

sad „Poznej houby“ a „Poznej ptáky“.  

 Největší novou pomůckou se stal edukační dendrofon, který je postaven na 
školní zahradě a dětmi je hojně využíván nejen ve výuce, ale také v rámci 
volnočasových aktivit ve školní družině.  
 

Zajímavou zkušenost mají žáci také díky pořízenému vermikompostéru, který 

je umístěn přímo na chodbě školy a díky chovaným žížalám mohou sledovat 

každodenní proces kompostování malého domácího bioodpadu.  

Během školního roku v rámci tohoto projektu žáci 1. stupně připravovali krásné 

prezentace na téma les, který navštívili o prázdninách. 
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Projekt se dále prolíná do dalšího školního roku, kdy žáci absolvují exkurze do 

ekologického centra Ursus v Dolní Lomné a projdou naučnou stezku k Hranické 

propasti spojenou s návštěvo Zbrašovských Aragonitových jeskyní.   

 

8.3. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 

13/2017 – EVVO program v přírodě pro děti ze ZŠ Pianeta, CHKO 

Jeseníky, okres Bruntál 

 

Termíny realizace tohoto projektu jsou dva, a to v v dubnu 2019 a 2020. 
Poskytnutá částka bude celkově v maximální výši 245.000,-Kč. Cílem je zlepšit 
znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje 
prostřednictvím ozdravných pobytů. První termín (8. - 13. 4. 2019) proběhl na chatě 
Kazmarka v Karlově a jeho program byl popsán v samostatné kapitole o ozdravném 
pobytu. V rámci prvního termínu bylo EVVO vzdělávání žáků zajištěno spolkem 
Actaea, který je součástí Sítě environmentálních poradenských a informačních center 
Moravskoslezského kraje. 
 

8.4 Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 

16/2017 v rámci Národního programu Životního prostředí – Podpora 

výuky EVVO v přírodní zahradě SZŠ Pianeta  

 
Termín realizace projektu od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2020. Poskytnutá částka ve 

výši Kč 399.578,-Kč, což je 85% uznatelných nákladů.  
 

Jedná se o revitalizaci stávající dlouhodobě neudržované části školní zahrady 
základní školy v Bohumíně–Pudlově. Celý pozemek je rovinatý a osázený vzrostlými 
zdravými stromy, které budou využity pro účely naučné stezky ve formě lanového 
parkuru s tematickými zastávkami ve formě domečků pro hmyz, ptačích budek, 
naučných tabulí o okolních biotopech, fauně a floře. 

Centrální část upravovaného prostoru budou tvořit lavičky určené pro venkovní 

výuku, realizaci EVVO projektů apod. 

Tento školní rok jsme strávili především plánováním a uzavíráním 

dodavatelských smluv o dílo, abychom mohli projekt v následujícím školním roce plně 

zrealizovat. Plánování se neobešlo bez komplikací, kdy jsme museli v rámci projektu 

zažádat o změnu z důvodu potřeby změnit dodavatele hlavní části zahrady. Původní 

dodavatel navýšil cenovou nabídku natolik, že by realizace nemohla být kompletní. 

Realizace části zahrady s vyvýšenými záhony a výsadbou jedlých keřů a stromů bude 

začleněna do projektů VII.M, VIII.M a IX.M v příštím školním roce tak, aby si žáci mohli 

vyzkoušet spolupráci s odborníky z praxe, např. projektantka, stolaři a zahradníci.  
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9. Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k 

informacím 

 

Za rok 2018 jsme dle zákona 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím 

neposkytli žádnou informaci.  
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10. 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. V neposlední řadě se snažíme o úzkou 

spolupráci s rodiči žáků, mapováním případných problémů v rodině, které by jakkoli 

ovlivňovali vývoj žáků.  Hlavní důraz je kladen na práci třídních učitelů a jejich vedení 

třídy, spolupráci se školním psychologem a ostatními pedagogy. Tato dlouhodobá 

strategie školy se nemění a věříme, že toto je cesta jek předcházet většině socio 

patologických jevů.  

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. Každá třída nebo i celá trojročí se 

pravidelně scházejí na třídnických hodinách, na ty jsou často zváni i učitelé, není to 

záležitost pouze třídního učitele. Žáci jsou vedeni k otevřené diskusi nad spornými 

otázkami ve vztazích či konfliktech, především u starších žáků se snažíme, aby učitel 

či učitelé se postupně dostávali spíše do role mediátora než rozhodčího.  

K budování vztahů mezi žáky různého stáří, kdy starší respektují mladší, a ti se 

od nich učí či nechávají vést, využíváme především v začátku školního roku adaptační 

pobyty, které jsou svými aktivitami zaměřeny na spolupráci a týmové aktivity. Všechny 

adaptační pobyty jsou dle Montessori principů realizovány po trojročích. Konkrétní 

pobyty jsou popsány v kapitole o projektech.  

 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. Do vyučování zařazujeme pravidelně 

každým rokem besedy na zmiňovaná témata. K besedám o poskytování první pomoci 

či zdravém stravování využíváme rodiče, kteří působí ve zdravotnictví či se této 

tématice věnují.  

Oblast sexuální výchovy zařazujeme do hodin prvouky, přírodovědy či 

přírodopisu v jednotlivých hodinách, a to pravidelně každý rok v každém ročníků. Děti 

si tak na povídání o těchto tématech zvykají již od raného věku a zvládají o něm hovořit 

i v období puberty.  

V oblasti prevence se věnujeme také přednáškám a diskusím na téma prevence 

závislosti na počítačových hrách a sociálních sítích. Tyto besedy jsou vedeny 

s třídními učiteli i koordinátorem IT na naší škole. Je třeba zmínit, že toto téma je pro 

většinu dětí nejaktuálnější.  

 

V tomto školním roce jsme zažádali o dvě dotace v rámci vyhlášených dotačních 

programů Moravskoslezského kraje v oblasti Prevence rizikového chování - Podpora 

aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní 

rok 2019/2020.  

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2019-2020-126414/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2019-2020-126414/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-na-skolni-rok-2019-2020-126414/
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Oba projekty nám byly schváleny a jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace 

pedagoga pověřeno preventivním programem ve škole a na organizaci souvislého a 

metodického preventivního programu pro žáky naší školy, který začne adaptačními 

pobyty, bude pokračovat besedami o závislostech i etickém chování apod. Tyto 

projekty budou plně  realizovány v následujícím školním roce.  

11. Montessori pedagogika 

 

11.1. 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. 

 

11.2. 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) 
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• 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 

   

11.3. 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 např. 

Příběh o rostlinách, Jak geometrie přišla ke svému jménu, příběh O velké řece nebo 

Kameni, který uměl mluvit a další. Velké příběhy se v Montessori škole opakují každý 

rok. Vždy jsou dětem trochu jinak předloženy, základní myšlenka však zůstává.  

 

V každém trojročí v naší škole se také cíl kosmické výchovy zaměřuje trochu 

jiným směrem. Vždy zůstává myšlenka poznání světa kolem nás. Zatímco v prvním 

trojročí jde především o první seznámení se s jednotlivými oblastmi a jejich 

vzájemnému propojení, v druhém trojročí, tedy ve 4. – 6. ročníku se věnujeme 

projektově vždy jednomu velkému tématu např. historii, biologii nebo zeměpisu a ten 

se snažíme během roku ukázat v těch nejširších souvislostech a vzájemném 

propojení, tzv. vše souvisí se vším a na vše navazuje. Ve třetím trojročí, tedy 7.-

9.ročníku se již snažíme spojovat teoretické vědomosti žáků s praktickými 

dovednostmi, např. samostatné badatelské úkoly a projekty, prezentace zpráv ze 

světa v souvislostech zeměpisných, dějepisných nebo i přírodovědných nebo volba 

větších projektů již se žáci účastní po skupinách.  
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12. Závěr 

Školní rok 2018/2019 byl rokem, kdy se naše škola pevně usídlila v nové budově 

a nových učebnách. Obavy z působení na novém místě, které jsme měli 

z předcházejícího školního roku (jedná se soužití v budově se školu, kde je 

stoprocentní zastoupení žáků ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí) se 

ukázaly jako bezpředmětné.  

V tomto školním roce nám zároveň postoupili nejstarší žáci do 8. ročníku, tedy 

z hlediska Montessori pedagogiky, se třetí trojročí rozrostlo o 7. ročník a dalších 12 

žáků. Proto mohli žáci realizovat více projektů než v předchozím školním roce a díky 

tomu zažili nejen úspěšnost, ale také neúspěšnost některých projektů.  

Novinek tedy bylo v naší škole opět opravdu mnoho. O to více nás na konci 

školního roku potěšilo, že jsme všechny mohly zhodnotit kladně a být připraveny na 

následující školní rok, kdy se staneme plnohodnotnou školou s obsazenými všemi 9. 

ročníky a budeme mít své první absolventy.  

Náš pedagogický tým se s počtem přibývajících a postupujících žáků do vyšších 

ročníků musí rozrůstat, a to zvyšuje nutnost úzké spolupráce v rámci celého týmy. 

Z tohoto důvodu jsme se v tomto školním roce trochu více než propagaci Montessori 

pedagogiky navenek, věnovali teambuildingovým akcím. Šlo nám nejen o spolupráci 

učitelů v rámci jednotlivých tříd a družiny, ale i o spolupráci napříč ročníky. A tato 

spolupráce, do které se snažíme vždy zatáhnout i žáky, se zatím velmi dobře daří. 

Zároveň se během školního roku uskutečnilo mnoho projektů napříč všemi 

ročníky, které byly velmi úspěšné. Například beseda s nositelem ceny Laskavec, 

beseda s cestovatelem Konkolskym, celoškolní oslava 100 let vzniku naší Republiky, 

oslava Dne země poutavou besedou o včelách apod. Toto vše nás zavazuje i nadále 

organizovat a vyhledávat dětem naší školy další zážitkové způsoby výuky, které 

podporují Montessori pedagogiku, a především zvídavost a chuť se učit.  

 Velmi kladně musíme hodnotit i spolupráci s rodiči. I když oproti předchozím 

letům i jich přibývá a je obtížné, aby všichni pedagogové znali všechny rodiče, jak tomu 

bylo v dřívějších letech. Stále si však zakládáme na úzkém propojení na mnoha akcích 

mezi rodiči, učiteli a žáky.  Několik akcí organizují i samotní rodiče, některé akce 

naopak organizujeme ve spolupráci s žáky, kdy se především ti starší aktivně zapojují.  

Nejen na třídních schůzkách a konzultacích vedeme rozhovory nejen o 

prospěchu a chování žáků, ale i o jejich vývoji a pokrocích oproti předešlým rokům, a 

to bez úzké spolupráce učitelů a rodiny není možné. Účast rodičů na jednotlivých 

akcích je velmi početná a kladné zpětné vazby převládají. S mnohými nápady na 

vylepšení či nové aktivity přicházejí i sami rodiče.  

Prázdninové měsíce patří ještě k předmětnému školnímu roku, a tak i když se 

nesly v duchu příprav na školní rok 2019/2020 nelze nezmínit velkou rekonstrukci 

výměny oken a následně fasády realizovanou Městem Bohumín. A malováním všech 
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tříd, kterou jsme za finanční účasti rodičů realizovali jako škola. Obě nemalé investice 

významně přispěly k zvelebení školy pro další školní roky, stejně jako velká investice 

do zahrady, o které je samostatná kapitola. Ve spolupráci s městem se těšíme na další 

kroky, které povedou k oživení budovy i celého areálu školy.  

Stále je co budovat a zkvalitňovat, ale spokojenost žáků a rodičů nás motivuje 

k dalším krokům, které povedou k vybudování kvalitní úplné alternativní školy 

v Bohumíně.  

 

 

 

 

V Bohumíně 8. října 2019 

 

 

Mgr. Petra Nováková 

Ředitelka školy, jednatelka 
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13. Fotodokumentace 

 

První školní den  
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Adaptační kurz I. M  
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Adaptační kurz II. M + VI. M 
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Velký svět techniky Ostrava 

 

 

Zahradní slavnost s pouštěním draků – Participační aktivita na zahradě
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Oslava 100 let vzniku republiky s projektem České kořeny 
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Nedělní sportovní odpoledne s rodiči 

 

 

 

 

Mikuláš 
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Adventní tvoření dětí s rodiči 
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Den pro rodiče – divadlo, předvedení pomůcek 
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Bruslení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžařský výcvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěvecká soutěž Slezské písně 
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Beseda s cestovatelem Konkolskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozdravný pobyt s EVVO 

programem 
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Den země – beseda o včelách + výrobky 

 

 

 

 

 

 

 

Přespání ve škole s Jaroslavem Foglarem 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva - školní rok 2018/2019                                                                                                              41 
 

Projekt Farma pro VII.M + VIII.M 
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VII. M a VIII. M na lezecké stěně

 

 

Hodina němčiny VIII.M pro II. M 
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Biologická expedice do Prahy II.M + VI.M 
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Venkovní a badatelská výuka 
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E-LIŠKA – interaktivní beseda s lesníkem a živou liškou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šachový turnaj – 

Bohumín 
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Čokoládová tretra – atletická soutěž pro děti do 11 let 

 

Cyklovýlet I.M 
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Cyklovýlet II.M + VI.M 
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Výroční zpráva byla odsouhlasená školskou radou dne 11. října 
2019  
 

Mgr. Renáta Šmídlová 

Předsedkyně školské rady 

 

 

 

 

 

 


