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 Základní charakteristika školy 

 

 Obecná charakteristika školy 

Soukromá základní škola PIANETA je úplnou základní školou, která vzdělává 

žáky pedagogikou podle Marie Montessori. Ve školním roce 2019/2020 vzdělávala 

žáky od prvního do devátého ročníku. Zároveň nám bylo vyhověno v žádosti o 

navýšení kapacity školy ze 75 žáků na 100. 

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

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

části prostoru v levé části budovy. Zde v přízemí je zázemí družiny pro žáky 1. - 3. 

ročníku a zároveň třídy VII. M, VIII. M a IX.M. V prvním poschodí jsou kromě ředitelny 

a sborovny umístěny třídy I. M, II. M a VI. M a dále pak menší učebna anglického 

jazyka. Montessori centrum jsme již v tomto roce neprovozovali a nahradili jej 

pravidelným kroužkem pro předškoláky, který se konal jednou týdně v budově školy. 

Školní družina se v tomto roce rozrostla na dvě oddělení, vzhledem k navýšení 

kapacity na 50 žáků.  V samostatné budově na školní zahradě jsme vytvořili zázemí 

pro oddělení školní družiny pro žáky 4. - 6. ročníků a v dopoledních hodinách tam 

probíhala příprava žáků 9. ročníku především na zvládnutí přijímacích zkoušek.  

Žákům od 4. ročníku a starším byly nově zřízeny šatní skříňky, které vyřešily 

stísněné prostory původních šaten v chodbě školy. Tímto se mohly stávající šatny 

rozdělit pouze mezi žáky 1. až 3. ročníku.  

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, VIII. M, IX. M měly v tomto 

školním roce samostatný program dle ŠVP Planeta, ale v mnohých projektech je 

navázána úzká spolupráce mezi třídami nejstaršího trojročí, tedy VII.M, VIII.M a IX.M.  

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

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

již plně došli k vzájemné toleranci. Mnohem častěji než v předchozím byla v tomto 

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

téměř kompletní realizace projektu s podporou Státního fondu životního prostředí ČR, 

o kterém blíže pojednáváme v další části zprávy. Zároveň měli žáci možnost více 

využít výpočetní techniky v různých vyučovacích hodinách, kdy škola pořídila k 10 

stávajícím PC nově také 10 ks tabletů, které pomáhaly taktéž v online výuce, na kterou 

jsme přešli v období uzavření škol od 11. března 2020 do 25. května 2020 z důvodu 

Pandemie COVID-19.  
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 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 

 

 Ředitelka školy 

 

Mgr. Petra Nováková 

 Označení a kapacita školy  

 

Základní škola    kapacita 100 žáků  IZO 181 043 343 

Školní družina   kapacita 50 žáků  IZO 181 044 340 

 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 

 

 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) 

 

mailto:novakova@zspianeta.cz
mailto:pospichalova@zspianeta.cz
mailto:montessori@zspianeta.cz
http://www.zspianeta.cz/
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 Školní vzdělávací program  

Školní vzdělávací program Montessori Planeta – místo vzdělávání Bohumín. 

 

 Zaměstnanci školy a školní družiny 

2.1 Přehled zaměstnanců školy 

Mgr. Petra Nováková  

- ředitelka školy, školní psycholožka 

- 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. Kateřina Kabieszová 

- třídní učitelka IX. 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  

- asistentka pedagoga, zástup za dlouhodobou nemocenskou v I.M - učitelka 

ČJ, 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  

- asistentka učitele v 1. trojročí tj. v I. M  

- absolvovala bakalářský obor Finance a daně na Evropském polytechnickém 

institutu, s.r.o. Kunovice 

- absolvovala bakalářský 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. 

 

Ing. Rostislav Moric  

- učitel matematiky a informatiky, školní metodik prevence 

- správce IT ve škole  

- 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  

 

Karin Žurbejová 

- asistentka pedagoga, vychovatelka  

- dokončené střední odborné vzdělání v oboru Sociální činnost – sociálně 

výchovná 

 

Lucie Černochová 

- učitelka TV 

- trenérská licence, vedení kroužku atletiky 

Mgr. Lenka Svobodová 

- učitelka Př, Chemie 

- absolvovala na Ostravské Univerzitě v Ostravě, obor Biologie – Systematická 

biologie a ekologie, Učitelství biologie pro SŠ 

- absolvovala kurz Montessori ve výukových předmětech – kosmická výchova  
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Bc. Markéta Zavadilová 

- učitelka ČJ, občanská výchova 

- absolvovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě – obory 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Občanská výchova se zaměřením 

na vzdělávání 

- v současné době studuje navazující magisterský obor Pedagogika na 

Ostravské univerzitě v Ostravě – Český jazyk, který by měla absolvovat v roce 

2020. 

 

Bc. Anna Macková 

- vychovatelka ŠD, učitelka TV 

- absolvovala na Ostravské univerzitě v Ostravě, obor Vychovatelství se 

zaměřením na tělesnou výchovu 

 

Kateřina Leskovarová 

- asistentka pedagoga, vychovatelka 

- dokončené střední všeobecné vzdělání na Gymnáziu v Karviné a 

- absolvovala akreditované kvalifikační studium pro asistenty pedagoga 

v časovém rozsahu 120 hodin 

 

Michaela Červenková  

- asistentka pedagoga  

- dokončené střední odborné vzdělání na SOU – hotelnictví a turismus 

- absolvovala akreditované kvalifikační studium pro asistenty pedagoga 

v časovém rozsahu 120 hodin 

Mgr. Renáta Šmídlová  

- administrativní pracovnice, koordinátor EVVO 

- příprava žádostí o dotace a jejich následná administrativa 

- zpracovávání podkladů pro účetní  

- absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor 

Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých 

Radana Machyňáková 

- administrativní pracovnice – kreativní podpora pedagogů 

- zaměstnankyně zaměstnána na dobu určitou 3 roky v rámci získané dotace na 

THP pracovníka - Operační program Zaměstnanost, Číslo výzvy: 

865/03_16_047/CLLD_16_02_014, Název výzvy: Výzva č. 8 MAS 

Bohumínsko,z.s. – OPZ - Podpora zaměstnanosti 
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Ing. Pavla Ceníčková  

- ekonomka školy 

- absolventka VŠB v Ostravě, obor Ekonomie 

 

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 

- Setkání Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

- orientace v labyrintu dokumentů a aktivit školního metodika prevence 

zaměřeného na bezpečné klima ve třídě a škole – 12 hodin 

- kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 
akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 

- vzdělávací program Biodiverzita a její management v délce 6 hodin 
- tematické projekty pro ZŠ – inspirace z Kosmické výchovy Montessori – 

programy 8 hodin – Historie Českých zemí poutavě 
  

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 

- Učitel a asistent pedagoga jako partneři ve výuce – vzdělávací program 8 hodin 
- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 

akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 
- Tematické projekty pro ZŠ – inspirace z Kosmické výchovy Montessori – 

programy 8 hodin – Historie Českých zemí poutavě, Kosmická výchova – Ecce 
Homo!,  

-  

 

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 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 
akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 
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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) 
- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 

akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 
 

Ing. Rostislav Moric 

- akreditovaný kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 
akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 

 

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  
- Venkovní výuka – workshop I – akreditovaný program pro výuku žáků venku 

 
 
Mgr. Katherini Koláčková 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 
akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 

 
Mgr. Andrea Masláková 

- Montessori centrum Olomouc – Geometrie a Jazyk 
- Montessori kurz Aritmetika – kurz matematického myšlení 
- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 

akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 
- Kurz English Language in a Montessori Classroom – 16 hodin 

 

Karin Žurbejová 

- Montessori kurz Aritmetika – kurz matematického myšlení 
- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 

akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 
 

Mgr. Renáta Šmídlová  

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

- Paris vzdělávací agentura – Správní řád ve školství 
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- 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 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 
akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 

- Vzdělávací program Biodiverzita a její management v délce 6 hodin 
 

Mgr. Lenka Svobodová 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 
akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 

Bc. Markéta Zavadilová 

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

a 2. stupni ZŠ v délce 24 hodin 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 
akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 

 

Mgr. Lucie Semančíková 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 
akreditovaný program v rozsahu 16 hodin 

 

Bc. Anna Macková 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 

akreditovaný program v rozsahu 16 hodin  

- Vzdělávací program Drobné hry pro děti mladšího školního věku – 8 hodin 

Michaela Červenková 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 

akreditovaný program v rozsahu 16 hodin  

Radana Machyňáková 

- Kurz Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a  výchovný styl učitele-16 – 

akreditovaný program v rozsahu 16 hodin  

- Vzdělávací program Zdravotník zotavovacích akcí v délce 40 hodin 

- Archivnictví a spisová služba u veřejnoprávních původců – 8 hodin 
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 Žáci školy 

3.1 Přehled stavu žáků 

 

 
Školní 
docházka 
ve škole 

 
z toho žáci s 
IVP – 
mentální 
postižení 
 

z toho žáci s 
PO – 
normovaná 
finanční 
náročnost 

Školní 
družina 

30. 9. 2019 75 žáků 1 žák 10 žáků  50 žáků 

31. 10. 2019 75 žáků 1 žák 10 žáků  50 žáků 

30. 11. 2019 76 žáků 1 žák 10 žáků  50 žáků 

31. 12. 2019 76 žáků 1 žák 10 žáků  50 žáků 

31. 1. 2020 76 žáků 1 žák 9 žáků  50 žáků 

28. 2. 2020 76 žáků 1 žák 10 žáků  50 žáků 

31. 3. 2020 76 žáků 1 žák 10 žáků  50 žáků 

30. 4. 2020 76 žáků 1 žák 10 žáků  50 žáků 

31. 5. 2020 76 žáků 1 žák 10 žáků  50 žáků 

30. 6. 2020 76 žáků 1 žák 10 žáků  50 žáků 

31. 7. 2020 76 žáků 1 žák 9 žáků  50 žáků 

31. 8. 2020 76 žáků 1 žák 9 žáků  50 žáků 

Ve školním roce 2019/2020 evidovala naše škola jednoho žáka s mentálním 

postižením a IVP. V průběhu minulého 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 2019/2020 bylo zapsáno  13 dětí, ale 

dvěma dětem byl během podzimních měsíců doporučen dodatečný odklad.   

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

třída prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

I. M 23 4 0 

II. M 12 5 0 

VI. M 5 4 0 

VII. M 2 5 0 

VIII. M 3 8 0 

IX. 1 4 0 
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 Materiální vybavení školy 

4.1 Základní vybavení školy 

 

Škola měla v tomto 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, ředitelna a nově 

také učebna cizích jazyků. Zároveň jsme disponovali se samostatnou budovou na 

školní zahradě, která byla využívána především žáky vyšších ročníků pro výuku 

odborných předmětů. Obě  učebny v přízemí jsou využívány pro dvě oddělení školní 

družiny, jedna z těchto učeben je zároveň určena pro třídu VIII. M a IX.M. Montessori 

centrum jsme v tomto roce již neotevírali a nahradili jej přípravnými kurzy pro 

předškoláky, které se konaly vždy jednou týdně ve třídě v 1. patře. V prvním poschodí 

jsou pak kmenové třídy I. M, II. M,  VI. M a VII. 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 došlo ke konečné realizaci projektu a zahrada začala plně sloužit 

k EVVO vzdělávání i zábavě žákům školy. O projektu, vzhledem k jeho jedinečnosti, 

bude zmínka v další samostatné části.  

Stravování probíhalo ve školní výdejně, kam byly dováženy obědy ze školní 

kuchyně při ZŠ ČSA v Bohumíně, obdobně jako v předcházejících školních letech. 

 

4.2 Vybavení IT technikou 

 

V předcházejících školních letech škola pořídíla z vlastních zdrojů šest nových 

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

dataprojektorů. Vzhledem k tomu, že škola zažádala a byly jí také schváleny dotace 

formou zjednodušeného financování Šablony II pro školu i školní družinu, bylo hned 

v lednu 2019 pořízeno 10 nových NTBK, které jsou určeny především žákům školy 

nejen v rámci IT výuky, ale také v ostatních předmětech v souladu s vybranou 

šablonou. Celkem tak škola  disponovala celkem 6 PC a 22 notebooky, z toho 5 PC a 

16 NB byly k dispozici žákům přímo v jejich třídách a práce s nimi je součástí 

každodenní výuky. V druhém pololetí byly v rámci Šablon II pořízeny nově také tablety  

v počtu 10 ks, které byly určeny pro školní družinu a realizaci kroužku PC, nicméně 

nečekaná událost - uzavření škol z důvodu Pandemie Covid-19 aktivitu realizace 

kroužku posunula na školní rok 2020/2021. Dále jsou žákům i nadále k dispozici 

celkem 3 přenosné dataprojektory. V celé škole je k dispozici zabezpečené připojení 
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na internet (wifi), které je dostupné i žákům školy. Škola v tomto školním roce začala 

aktivně využívat interní komunikační kanál na platformě Microsoft v prostředí 

SharePoint a Teams mezi pedagogy a rodiči, případně mezi pedagogy a žáky. Tato 

forma elektronické komunikace se neustále zdokonaluje a rozšiřuje. Byla také hojně 

využívána v rámci online výuky, během přerušení prezenční docházky do školy.  

 

4.3 Vybavení školní družiny 

 

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

sdílí s žáky VIII. 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 1x týdně je pro družinu pronajímána přilehlá 

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

prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, viz informace o projektu níže. O prázdninách 2020 nám 

byly poskytnuty další prostory, které budou po nákladné rekonstrukci ještě lépe sloužit 

pro školní družinu.  

 Školní družina 

Školní družina byla v předmětném školním roce plně obsazena dle kapacity 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, 

čtenářský klub, klub deskových her i ruční práce.  

 Akce školy, spolupráce s rodiči a veřejností 

6.1 Spolupráce s městem a institucemi 

 

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

se kterým pravidelně a intenzivně 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, které se díky mimořádným okolnostem v tomto roce konalo přímo ve škole až 

v červnu.  
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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, nejinak tomu bylo i letos.  

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. V tomto 

roce však plavecký kurz nemohl proběhnout z důvodu uzavření škol a tudíž budeme 

nucení velkou část dotace vrátit.  

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

Rychvaldu a Karviné.  

 

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 

také 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 Vánoci. 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 i 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, a nejinak tomu bylo také letos, i když nás 

provázely nestandardní podmínky.  

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 pro děti II. M a vyšších ročníků, adventní tvoření je připraveno 

pro rodiče napříč všemi třídami. V tento den je škola  plná rodičů i dětí a samozřejmě 
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všichni odcházejí s mnohými adventními a vánočními výrobky, které si podle návodů 

šikovných maminek a tatínků sami vytvořili.  

 

Zahradní slavnost byla také již tradičně na podzim 2019, kdy jsme pozvali také 

zástupce města Bohumín, abychom jim ukázali, jak probíhá rekonstrukce zahrady         

a také abychom mohli ukázat, jak se staráme o pronajaté prostory školy.  

  

Na závěr školního roku pak organizujeme tradičně závěrečnou zahradní 

slavnost. Tento školní rok jsme však tuto letní akci uspořádali v areálu Sokolovny 

v Rychvaldu z důvodu nemožnosti akci zorganizovat na školní zahradě, třebaže již 

byla celá zrekonstruována.  

 

Obě tyto slavnosti byly podpořeny většinou rodičů, kteří zde předvedli své 

kulinářské umění a mohli si zároveň vychutnat občerstvení, které připravovali žáci 

školy.  

 

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 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 na Landek. 

Túra byla dlouhá 12 km a na zpáteční cestu do školy děti i učitelé rádi využili 

bohumínské městské hromadné dopravy.  

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 státu, 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.  
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V rámci tradičního adventního tvoření si žáci díky prodeji vlastnoručně 

upečených perníčků vydělali na prezentaci Canisterapie ve své třídě a také na krmení 

pro tyto pejsky. 

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

doprovodu nejen pedagogů, ale také aktivních rodičů, kteří se zúčastnili v hojném 

počtu. Trasa vedla nenáročným terénem podél meandrů Odry až k oblíbenému 

Landek Parku.   

6.4 Projekty II.M a VI. M  

 

Společné projekty těchto dvou tříd byly v tomto školním roce zaměřeny 

především na zeměpis v celém svém rozsahu tj. fyzickou geografii, sociální geografii, 

regionální geografii i kartografii.  V tomto duchu se nesl i společný zářiový adaptační 

pobyt dětí v beskydské Krásné, 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 na zemi, světadílům i státům tak, aby 

vhodně nastartovali rok věnovaný v rámci kosmické výchovy geografickým vědám.  

V říjnu si žáci užili zeměpisnou exkurzi do Zbrašovských aragonitových jeskyní, 

k Hranické propasti, ale také prohlídku Ekologického centra Ursus v Dolní Lomné, kdy 

tyto zajímavé exkurze byly dotovány z projektu odboru životního prostředí 

Moravskoslezského kraje – Les je naše učebna. Tento projekt byl tímto v listopadu 

úspěšně zrealizován a dokončen.   

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 na téma CRASH.    

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

M přímo v terénu soutoky těchto řek – Ostravice/Opava, Ostravice/Odra, 

Ostravice/Lučina i Odra/Olše – který byl díky vydatným dešťům v červnu nedostupný. 

Vzhledem k velmi horkému červnovému počasí byl tento výlet již tradičně zakončen 

koupáním v místním bohumínském Kališově jezeře, u kterého město udržuje krásnou 

relaxační zónu.  

6.5 Projekty VII.M, VIII.M a IX.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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Největší úspěch sklidil projekt výroby školních kalendářů v různých designech a 

velikostech, který obsahoval obrázky, které nakreslili žáci školy. Výroba kalendářů dala 

dětem velmi zabrat, ale získali mnoho zkušeností s prací s IT technikou, finanční 

gramotnosti, ale také s prací na děrovacím stroji. Odměnou jim byl velmi zajímavý 

finanční výdělek, který mohli využít na dovybavení venkovní badatelny VEEB.  

 

Dalším velmi úspěšným projektem byla příprava společných svačinek pro žáky 

celé školy, kdy každé úterý nejstarší žákyně školy na základě dat z IT dotazníku získaly 

objednávky a připravovaly pro své spolužáky obložené bagety, muffiny, palačinky, 

tortily, ale také ovoce a zeleninu. Svačinky měly obrovský úspěch a vzhledem k tomu, 

že žákyně 9. ročníku školu opustily, tuto aktivitu předaly mladším spolužačkám a tyto 

budou pokračovat také v dalším školním roce.  

 

Již tradiční aktivitou je školní časopis Evžen, který vychází pravidelně 

nepravidelně a obsahuje mnoho zajímavých reportáží, veselých příhod a příběhů, ale 

také kvízy, hádanky a velmi oblíbené vtipy. Také tento projekt bude předán mladším 

spolužákům a bude tedy pokračovat i v dalším školním roce.   

Žáci si také vymysleli realizaci venkovní badatelny na školní zahradě. Na začátku 

školního roku se sešlo mnoho zdařilých návrhů na vzhled badatelny a díky této snaze 

žáků mohl vzniknout velký projekt VEEB – Venkovní EkoEnergetická Badatelna, na 

který jsme získali také dotaci v rámci výzvy Odboru životního prostředí 

z Moravskoslezského kraje ve výši 70.000,- Kč. Bohužel násilné uzavření škol 

zapříčinilo, že se žáci nemohli účastnit všech částí výstavby badatelny, ale i tak stihli 

natřít i přišroubovat alespoň prkna, obrousit paletové posezení a nakoupit polstrování. 

Díky domácí výuce měli také prostor vytvořit zajímavé prezentace tykající se ekologie, 

úspory energii apod. Projekt úspěšně pokračuje v dalším školním roce a termín 

realizace by měl být dodržen. Blíže k projektu je popsáno v samostatné kapitole dále.  

Začátkem června se žáci VII.M a VIII.M se měli opět společně vypravit na 

skutečnou zemědělskou farmu, ale díky uzavření školy, musel být tento projekt zrušen. 

Taktéž již nebylo možné zrealizovat tradiční cyklovýlet, ale snad se přítí rok vše 

v dobré obrátí.   

 Škola v přírodě – Ozdravný pobyt – byli jsme nuceni pobyt 

zrušit z důvodu uzavření školy (pandemie COVID-19) 
 

Také v tomto školním roce jsme měli v plánu zorganizovat společný ozdravný 

pobyt s EVVO programem pro  žáky školy, opět pro 1. až  6. ročník. 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. Bohužel k realizaci nedošlo a se 

státním fondem vyjednáváme změnu projektu a jeho posun na školní rok 2020/2021, 

kdy bychom chtěli pobyt uskutečnit během zimních měsíců.  
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 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, která byla také participační aktivitou 

určenou pro rodiče, žáky a tentokrát byli pozváni také zástupci města Bohumín. Všichni 

byli seznámeni s průběhem projektu, kdy již byla realizovaná první část úprav – herní 

prvek určený především pro děti do 12 let - Pokuston, vyvýšené záhony a kompostér. 

Zároveň byli účastníci seznámeni také s dalšími plány a harmonogramem prací. Na 

této slavnosti byl zajištěn také bohatý program a občerstvení. Na občerstvení se 

podíleli žáci III.M a připravovali skvělou kávu, palačinky, čaj a nealkoholický ovocný 

punč. Dále byla nachystána stanoviště se sázením bylinek, střelba ze vzduchovky, 

pouštění draků apod. Z této akce vznikla další zajímavá spolupráce v oblasti 

dobrovolných prací spojených s údržbou zahrady. Rodiče žáků již tradičně přinesli 

vlastní výrobky s rodinnými recepty, které jsme všichni společně ochutnávali. 

Významnou událostí školy byla oslava 30 let svobody a demokracie po Sametové 

revoluci 17. listopadu 1989, která byla podpořena projektovým dnem ve škole. V tento 

den dostali žáci za úkol obléci si oděvy v neutrálních, nejlépe šedivých odstínech            

a další dění bylo pro ně jistým překvapením. Škola se posunula v čase a na jeden den 

se vrátila do 15. listopadu 1989. Žáci byli překvapeni již při příchodu ke škole, kdy se 

běžně do školy dostanou na zazvonění, tentokrát jim nikdo neotevřel a museli čekat 

až do 7.55 hodin, a toto byl jen začátek. Pedagogický sbor si v historických oděvech 

zavzpomínal na svá školní léta v době totality, někteří mladí pedagogové toto ani 

nezažili a byli v šoku stejně jako žáci. Během dne byli žáci překvapeni nejen tradičním 

uspořádáním lavic ve třídách, ale také politickou schůzí s důtkami za dlouhé vlasy 

apod. či společnou „pochodovací“ svačinou na chodbách školy. Nejvíce si všichni užili 

známkování, kádrové posudky a pochvaly i poznámky za cokoliv. Vše zachránila 

revoluce, kterou vyvolali samotní žáci nejstarších ročníků a společně s mladšími vtrhli 

do ulic (chodeb školy) s transparenty. Za cinkání klíčů jsme si společně zazpívali 

Českou hymnu, Modlitbu pro Martu i Náměšť, které všechny dohnaly k slzám dojetí     

a radosti ze svobody.  

Taktéž adventní tvoření, které již tradičně připravují rodiče žáků, se velmi vydařilo 

a žáci si odnášeli mnoho krásných vánočních ozdob, přání i cukroví. Největší úspěch, 

ale také největší úklid si vyžádala výroba adventních věnců z živého chvojí. 

Nově se u nás v únoru konal projekt Edison, který zaštiťuje a organizuje studentská 

organizace Aisec a díky tomuto projektu naše škola mezi žáky přivítala 3 zahraniční 

vysokoškolské studentky (dvě z Indonésie a jednu z Thaiwanu), které s námi trávily 

všechny vyučovací dny a zároveň byly ubytovány v rodinách žáků. Užili jsme si krásný 

týden, kdy jsme zjistili mnoho podrobností o jejich rodných zemích, uvařili a ochutnali 

jejich typické pokrmy a samozřejmě si procvičovali Anglický jazyk. Celý tento projekt 

bychom v budoucnu rádi opět zopakovali, v případě, že se uklidní epidemiologická 

situace spojená s pandemií Covid-19.  
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Pandemie Covid-19 nám uzavřela školy po celé zemi od 11. března do 24. května 

2020 a tudíž jsme mnoho tradičních i nových projektů nemohli zrealizovat. Nemohli 

jsme v dubnu zrealizovat ozdravný pobyt s EVVO programem v Jesenických horách. 

Žáci třídy I.M nemohli absolvovat plavecký výcvik. Mrzí nás, že jsme nemohli 

uskutečnit tradiční přespání ve škole, které je vždy spojeno s osobností z řad 

světoznámých spisovatelů.   

V červnu jsme se snažili vše dohnat tradičními cyklovýlety alespoň v rámci prvního 

stupně ZŠ, kdy žáci I. M navštívili Landek Park a žáci II. M navštívili soutoky blízkých 

řek – Lučina/Ostravice, Opava/Odra, Odra/Ostravice, Odra/Olše s tradičním 

zakončením spojeným s koupáním v místním Kališově jezeře.  

Podařilo se nám zorganizovat závěrečnou zahradní slavnost, která se z důvodu 

omezení nemohla konat na školní zahradě. Uspořádali jsme ji v krásném areálu TJ 

Sokol Rychvald, kde jsme se mohli v krásném historickém altánu rozloučit s prvními 

absolventy školy, přivítat budoucí prvňáčky a také přesunout děti mezi trojročími. Opět 

nechybělo občerstvení zajištěné rodiči žáků, opékání párků, hry a soutěže, včetně 

tenisu a také byl zajištěn pitný režim, díky výrobě nealko Mojita, kávy a nově také 

čepováním Kofoly.  

 6.9. Přehled akcí dle měsíců 
 

Akce pro děti a rodiče     

Datum akce Účastníci Obsah akce Místo konání 

5.9.2019 III.M Art and Science VŠB Ostrava 

15.-16.9.2019 III.M 

 
Projektové dny mimo školu (Šablony II.) – 
architektura, literatura Brno 

18.-20.9.2019                             II.M Adaptační kurz Pstruží 

18.-20.9.2019                 III.M Adaptační kurz Krásná 

19.-20.9.2019 I.M Adaptační kurz ZŠ Pianeta 

2.10.2019 celá škola Plavecká soutěž měst 
Aquacentrum 
Bohumín Bospor 

7.10.2019 
celá škola + rodiče + zástupci 

města  Bohumín 

 
Zahradní slavnost s programem 
(besedování k realizaci přírodní zahrady) zahrada ZŠ Pianeta 

16.10.2019 II.M 

 
 
 
Zeměpisná exkurze  
(Les je naše učebna – dotace na projekt MSK) 

Hranická propast 
Zbrašovské 
aragonitové 
jeskyně 

21.10.2019 III.M 
 
Monetovy lekníny kino K3 Bohumín 

22.10.2019 rodiče 
 
Večerní škola pro rodiče ZŠ Pianeta 

23.10.2019 6. ročník 

 
 
Soutěž škol Bohumín – LES 

Masarykova ZŠ, 
Bohumín 

24.10.2019 celá škola  ZŠ Pianeta 
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Sférické kino – Tajemství stromů, Lidské tělo, 
Tajemství přitažlivosti 

25.10.2019 II.M 

 
 
 
Vzdělávací program CRASH 

Velký svět techniky 
Ostrava, Dolní 
oblast Vítkovice 

14.11.2019 I.M, II.M 

 
URSUS – ekologické centrum – program  
 
Modrý ráj Beskyd (Les je naše učebna – 
dotace na projekt MSK) Dolní Lomná 

15.11.2019 celá škola 

Projektový den ve škole (Šablony II.)  
 
Oslava 30. let od Sametové revoluce ZŠ Pianeta 

17.11.2019 celá škola 

 
 
Nedělní sportovní odpoledne s rodiči 

Sportovní hala 
Bospor Bohumín 

18.11.2019 I. M 
 
Program v knihovně K3 Bohumín Knihovna Bohumín 

18.11.2019 II. M představení Cesta kolem světa za 80 dní Kino K3 Bohumín 

20.11.2019 II. M Projekt prevence MSK - Peníze ZŠ Pianeta 

20.11.2019 III. M Projekt prevence MSK - Image ZŠ Pianeta 

27.11.2019 III. M Projekt prevence MSK – Kdo jsem? ZŠ Pianeta 

 
1.12.2019 celá škola + rodiče Adventní tvoření  ZŠ Pianeta 
 
 
6.12.2019 celá škola + rodiče Bruslení 

Zimní stadion 
Bohumín 

 
 
11.-12.12.2019 III.M 

Projektové dny mimo školu (Šablony II.) – 
fyzika, divadlo, architektura Brno 

 
 
13.12.2019 I.M + II.M 

Planetárium Ostrava – Vzhůru k planetám, 
Bouřlivá planeta 

Planetárium 
Ostrava 

 
 
13.12.2019 celá škola + rodiče Odpolední rodinné bruslení  

Zimní stadion 
Bohumín 

 
 
19.12.2019 celá škola + rodiče 

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

 
 
20.12.2019 celá škola + rodiče Bruslení  

Zimní stadion 
Bohumín 

 
 
10.1.2020 I.M 

Divadelní představení – Malá Mína zmlsaná, 
O blýskavém prasátku 

Divadlo loutek 
Ostrava 

 
20.1.2020 III.M Projekce filmu – Uzly a pomeranče Kino K3 Bohumín 

28.1.2020 učitelé Projekce filmu – V síti Kino K3 Bohumín 
 
 
2.-9.2.2020 celá škola 

PROJEKT EDISON – 3 stážistky ze zahraničí 
(Indonésie, Thaiwan) 

ZŠ Pianeta, rodiny 
žáků 

 
27.2.2020 vybraní žáci školy Recitační soutěž bohumínských škol ZUŠ Bohumín 
 
 
27.2.2020 I. M 

Karneval – čarodějnický  
(organizovali žáci III.M) 

sál KD Fontána, 
Bohumín 

 II. M DISCO ZŠ Pianeta 
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28.2.2020 

 
2.3.2020 III. M Projekce filmu V síti Kino K3 Bohumín 
 
4.3.2020 vybraní žáci školy  Přehlídka Slezské písně ZUŠ Bohumín 
 
5.3.2020 rodiče žáků III.M Beseda k filmu V síti ZŠ Pianeta 

6.3.2020 celá škola 

 
Projektový den ve škole (Šablony II.) 
Integrovaný záchranný systém – požární 
poplach + předvedení hasičské techniky 
Český červený kříž – 1. POMOC ZŠ Pianeta 

11.3.2020 – 
24.5.2020 celá škola 

ŠKOLA PŘEŠLA NA ONLINE VÝUKU – 
pandemie COVID-19  

1.6.2020 I.M 

Workshop spojený s filmovou produkcí – 
Vývoj Večerníčku, výroba animovaných 
postaviček Kino K3 Bohumín 

 
22.6.2020 I.M Cyklovýlet – Landek Park  Landek Ostrava 
 
 
22.6.2020 II.M 

Cyklovýlet – Po soutocích řek – Lučina, Odra, 
Olše, Opava Ostrava a okolí 

 
24.6.2020 celá škola + rodiče 

Zahradní slavnost s programem 
(besedování k realizaci přírodní zahrady, 
rozloučení s 9. ročníkem, přivítání budoucích 
prvňáčků, přesuny v trojročích) 

areál TJ Sokol 
Rychvald 

 
 
25.6.2020 I. M 

Pasování 1. ročníku na čtenáře a vyhodnocení 
aktivity Škola naruby ZŠ Pianeta 

 

 Základní údaje o hospodaření školy – účetní období 2019 
 

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2019 skončil ziskem ve výši: 

34.291,38 Kč. Výsledek hospodaření je tvořen jednak provozováním soukromé 

základní školy a provozem mimoškolních kroužků, výletů tak i vedením předškolního 

vzdělávání dětí v podobě Montessori kroužků. Společnost v účetním období vykázala 

výnosy ve výši: 8.448 tis. Kč. Z toho výnosy ve výši:  5.729 tis. Kč tvoří dotace 

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

asistenta pedagoga – podpůrné opatření. 

 

  Moravskoslezský kraj poskytl dále tyto dotace: 

-  prevenci rizikových projevů chování dětí ZŠ PIANETA ve výši 20.800,- Kč 

-  specializační studium školního metodika prevence v ZŠ PIANETA ve výši: 20.100,- 

Kč a dotaci pod názvem Les je naše učebna ve výši: 70 tis. Kč. Mezi neméně 

významné dotace lze označit projekt EU šablony, který probíhá již od loňského roku. 

Rovněž město Bohumín poskytlo dotaci, určenou k plaveckému výcviku žáků v areálu 

společnosti BOSPOR, s.r.o. ve výši: 30. tis.  
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Nově škola získala dotaci z EU ve výši: 1.043 tis. Kč na realizaci projektu 

administrativního pracovníka – kreativní podpora pedagogů, tento projekt bude 

probíhat v letech 2019 – 2022.  

 

Společnosti se podařilo získat investiční dotaci: EVVO – přírodní zahrada ve 

výši: 399. tis. Kč realizace této investice bude probíhat v letech 2019 – 2020.  

 

Dále ostatní výnosy tvoří tržby za vlastní výkony, což představuje: mimoškolní 

kroužky, školné, škola v přírodě, adaptační pobyt, lyžařský výcvik, semináře apod.  

Mezi nejvýznamnější náklady společnosti lze označit mzdové náklady, včetně 

zákonných odvodů v celkové výši: 5.585 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: 1.709 tis. Kč.  

ZŠ PIANETA rovněž investovala z výše uvedené investiční dotace EVVO do 

zvelebení zahrady – tzn. pořízení herních zahradních prvků pro děti, dále se zde 

vysazovaly stromky a keře. Děti v současné době již zahradu využívají nejen k výuce, 

ale i k relaxačnímu odpočinku. 

 Využití poskytnutých dotací – popis projektů 
 

11.1.  Dotace z rozpočtu města Bohumín 

 

Ve školním roce jsme nevyužili dotace poskytnuté městem Bohumín ve výši 

30.000,- Kč, které jsme běžně využívali na Plavecký výcvik žáků I.M, bruslení dětí i 

rodičů a sportovní odpoledne pro rodiče a děti školy, vše ve sportovních zařízeních 

města Bohumín. Dotaci poskytnutou pro rok 2020 tedy budeme nuceni z velké části 

vracet, vzhledem k tomu, že se ji nepodařilo vyčerpat na plavecký výcvik z důvodu 

uzavření školy. Zároveň jsme 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. 

 

11.2 Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního 

prostředí 

 

Podařilo se nám získat Dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 
70.000,- Kč, pro krásný projekt s názvem „VEEB – Venkovní EkoEnergetická 
badatelna“, který je určen pro žáky 2. stupně naší školy.  

V rámci projektu se žáci 2. stupně naší školy seznamovali velmi detailně a 
komplexně s ekologickými dopady chování člověka k přírodě. S myšlenkou otevřít      
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na školní zahradě badatelnu přišli sami žáci a tak jsme v rámci projektového vyučování 
začali spolupracovat s žáky 3. trojročí (7., 8., 9. ročník ZŠ) na plánování. Výrazně se 
tedy samotní žáci podíleli na projektování vzhledu a vybavení, ale také na samotném  
badatelském programu, který v ní bude probíhat.  

Badatelská výuka vychází z Montessori školního vzdělávacího plánu pro 2. stupeň ZŠ 
v oblastech fyziky, biologie, chemie a průřezového tématu ekologická výchova. Výuku 
těchto předmětů chceme podpořit pomocí inovativních, badatelských a aktivizačních 
metod a hlavně pravidelnou výukou ve venkovních prostorách školy, tj. na školní 
zahradě, případně v okolí školy.  

V rámci projektu žáci chceme využít nových edukačních pomůcek, které budou trvale 
nebo sezónně umístěny na školní zahradě v nově zřízeném badatelském koutku, 
případně ve třídách (zavlažovací systém na solární energii, větrná turbína, sada 
k pozorování fotosyntézy, mikroskop a binokulární lupa).  

K výuce je využívána nově zrekonstruovaná školní zahrada, ve které jsou nové 
pomůcky nástrojem pro rozšíření forem prožitkového učení, k upevnění a prohloubení 
znalostí v oblastech biologie, energetiky, fungování přírodních zákonitostí, ale 
především využívání obnovitelné energie v každodenním životě.   

Cílem je nabádat žáky k ochraně životního prostředí, úspoře energií, ekologickému 
využití energií a rozšířit jejich zájem o alternativní zdroje energie.  

Hlavní projekt v roce 2020 je zacílen na pozorování a bádání na školní zahradě, 
spojené s péčí o ni, včetně standardizace pracovních postupů v ekologickém 
pěstování – tj. zavlažování vyvýšených záhonů, ekologické nabíjení přístrojů, 
pozorování všech biologických procesů na zahradě, kdy je vždy kladen důraz                 
na ekologické pěstování, nízkou energetickou náročnost a využívání obnovitelných 
zdrojů.  

Školní zahrada poskytuje velký a velmi vhodný prostor pro realizaci pravidelné 

venkovní výuky i pro umístění a využívání venkovních učebních pomůcek. Díky nově 

založené jedlé zahradě – vyvýšené záhony, jedlé keře a stromy vyžadující pravidelnou 

a pečlivou péči – mohou žáci sami nastavit během tohoto prvního roku procesy 

spojené s jejich péčí, zjistit její energetickou náročnost (závlaha, sekání trávy, 

slunečnost, výnosnost apod.) a postupně vylepšovat procesy s péčí o ni spojené. 

 

11.3 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 byly dva, a to v dubnu 2019 a 2020. 
Poskytnutá částka bude celkově v maximální výši 245.000,-Kč. Cílem bylo 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 byl popsán v přechozí výroční zprávě.  

 
Druhý pobyt, který se měl uskutečnit v dubnu 2020 v penzionu Eden taktéž 

v Karlově, byl bohužel zrušen z důvodu mimořádného opatření ČR, které uzavřelo od 
11. března 2020 školy a k obnovení prezenční výuky došlo až 25. května 2020. Tento 
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pobyt bude zrušen pravděpodobně bez náhrady, vzhledem k tomu, že škola získala 
další dotace ze SFŽP ČR také v dalších letech 2020/2021 a 2021/2022, které budou 
konat v Beskydech. V současné době ještě probíhají jednání o přesun pobytu na zimní 
měsíce školního roku 2020/2021, ale hygienická situace se nevyvíjí příliš příznivě.     
 

11.4 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. 

Minulý 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. 

Celý pozemek je rovinatý a osázený vzrostlými zdravými stromy, které měly být přímo 

využity pro účely naučné stezky ve formě lanového parkuru. Tento byl nakonec 

vybudován na samostatně stojících kůlech, aby nedocházelo k poškození kmenového 

obalu stromů.  

Na zahradě byly vybudovány naučné tabule s tematickými zastávkami o okolních 

biotopech, fauně a floře, kompostování, pěstitelství apod. Centrální část upravovaného 

prostoru tvoří amfiteátr určený pro venkovní výuku, realizaci EVVO projektů, zahradní 

slavnosti, sklizně apod. 

 Přechod mezi naučnou částí zahrady a užitkovou částí tvoří biotop osázený ovocnými 

stromy a užitkovými keři. V těsné blízkosti vyvýšených záhonů je umístěn kompostér, 

jehož humus bude využíván pro účely ekologického pěstování v těchto nově 

vybudovaných vyvýšených záhonech. 

Podél školy vede cyklostezka, která kopíruje toky řek Olše, Ostravice a Odry, 

které ve svých biotopech mají co nabídnout a výlety žáků po okolí vhodně doplní 

informace získané v přírodní zahradě. 

 

Během realizace jsme byli nuceni změnit uspořádání zahrady, kdy na základě jednání 

bylo rozhodnuto, že realizátorem hlavního herního prvku bude místo firmy Unipark, 

s.r.o. firma TR-Antoš, s.r.o.  a firma All 4U, s.r.o. především z důvodu lepšího 

prostorového využití nově navrhovaných prvků a lanového parkouru v rámci 

pozorování přírody a také pro rozmístění jednotlivých naučných zastávek v rámci 

stezky – ptačí budky, krmítka, naučné tabule a větší prostor k pozorování.  
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Ke změně dodavatele herních prvků jsme se rozhodli z důvodu vhodnějšího začlenění 

pozorovací části do přírodní zahrady, kdy především středová vyvýšená část 

konstrukce herního prvku „Pokuston“ (pozorovatelna) umožní většímu počtu žáků 

sledovat život v korunách stromů. Lanový parkour mezi vzrostlými stromy byl 

šéfmotersky realizován firmou All 4U, s.r.o. v jarních měsících roku 2020, kdy tato firma 

nakonec navázala spolupráci s firmou TR-Antoš, s.r.o. a zajistila šéfmontáž. 

Dále jsme projekt rozšířili o hmyzí hotel, který lépe koresponduje s uspořádáním 

přírodní zahrady a bude působit více názorně, než původně plánované malé hmyzí 

domečky na stromech. Inspirací se pro nás stala návštěva pražské ZOO, kde jsou tyto 

prvky umístěny a žáky velmi zaujaly. Tento hmyzí hotel byl financován z vlastních 

zdrojů školy mimo projekt. Krmítka, ptačí budky, pítka byla vyráběna postupně v rámci 

školního kroužku keramiky, kroužku technických prací s vlastnoruční montáží žáky 

školy.   

Následná péče a financování zahrady je zajištěno Soukromou základní školou 

Pianeta, s.r.o. (péče o mobiliář, pletí plevele, sekání trávy na hůře dostupných 

plochách apod.) ve spolupráci TR-Antoš, s.r.o. (garanční kontroly) a městem Bohumín 

(sekání větších zelených ploch). 

Říjen 2018 – 1. participační aktivita (4. října 2018) 

Zahradní besedárium – setkání dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců školy ještě 

na staré zahradě, diskuse k projektu, naplánování termínů svépomocných setkání  

Září 2019 – 2. participační aktivita (11.-13. září 2019) 

Budování vyvýšených záhonů – ve spolupráci s rodiči a odborníky z praxe (stolař, 

technik) smontovali a postavili žáci 7. - 9. ročníku na školní zahradě 8 ks vyvýšených 

záhonů, které společně s rodiči naplnili dovezenou zeminou a obsypali kamínky proti 

zarůstání, zároveň instalovali první ptačí budky a krmítka.  

Říjen 2019 – 3. participační aktivita (7. října 2019) 

Zahradní slavnost – setkání dětí, zákonných zástupců, zaměstnanců školy i 

zastupitelů města Bohumín, diskuse k průběhu projektu, naplánování dalších termínů 

svépomocných setkání, řešení plánované pomoci s výsadbou ovocných stromů a keřů 

včetně zamulčování a výběru vhodných odrůd apod.  

Říjen 2019 – 4. participační aktivita (18. října 2019) 

Výsadba jedlých keřů a ovocných stromů - ve spolupráci s rodiči a odborníky 

z praxe (pěstitel, zahradnice) vybrali vhodné odrůdy, přivezli a vysadili žáci 7. - 9. 

ročníku na školní zahradě 4 ks ovocných stromů (třešeň, jeřabina, jabloň, kdouloň)  a 

10 ks jedlých keřů (borůvky, maliny, ostružiny, kiwi, brusinky…). V listopadu 

zazimování nově osázených rostlin, ochrana před lesní zvěří, příprava krmení pro 

ptáky, zrytí záhonů, úklid mobiliáře. 
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Červen 2020 – 5. participační aktivita (tato aktivita byla omezena počtem 

účastníků vzhledem k omezení provozu škol z důvodu Pandemie COVID-19)   

Workshop s rodiči – plánování výsadby, péče o rostliny během školních prázdnin 

(sklizně, sekání trávy). Zahradní slavnost „Slunovrat“ byla z důvodu nemožnosti 

uspořádat akci na školním pozemku přesunuta do areálu TJ Sokol v Rychvaldu.  

  

11.5 Název projektu: Administrativní pracovník/ce (THP) - kreativní 

podpora Dotace na THP pracovníka - Operační program 

Zaměstnanost, Číslo výzvy: 865/03_16_047/CLLD_16_02_014, 

Název výzvy: Výzva č. 8 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Podpora 

zaměstnanosti 

 

Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnanosti na území MAS Bohumínsko 

formou vytvoření a trvalé udržení pracovního místa s nabídkou zvyšování kvalifikace 

a tím i uplatnitelnosti na trhu práce pro znevýhodněného pracovníka. Pracovní místo 

bude vytvořeno v časové dotaci 0,75 % úvazku, což umožní pracovníkovi sladit 

zaměstnání s rodinným životem, zájmy či studiem. Projekt vytvoří kvalitní pracovní 

zázemí a podmínky pomocí materiálně-technického vybavení, školení a 

informovanosti. 

 

Popis náplně práce zaměstnance:  

Podpůrná práce pro pedagogické pracovníky školy – výroba školních pomůcek 

dle zadání pedagogů, údržba, obnova a inovace pomůcek, udržování zásob a portfolia 

pomůcek, vedení evidence pomůcek, aktivní pomoc při organizaci školních akcí, 

pomoc při péči o školní knihovnu. Podpůrné administrativní práce – vykonávání 

jednoduchých administrativních prací podle stanovených postupů nebo instrukcí, 

vedení jednoduchých přehledů, statistik a evidencí (evidence elektrospotřebičů, 

majetku), opisování rukopisů a textů, obsluha kancelářských strojů a rozmnožovací 

techniky, manipulace s písemnostmi a poštovními zásilkami včetně jejich evidence, 

zaprotokolování, třídění písemností a vedení jejich evidence, vedení spisové evidence, 

vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů, 

předarchivní péče o dokumenty, jejich ukládání a třídění dle archivačního a 

skartačního řádu, podpora v zajišťování chodu podatelny. 

V rámci tohoto projektu byl uzavřen pracovní poměr ve výši 0,75 pracovního 

úvazku na dobu 36 měsíců s vysokou pravděpodobností prodloužení smlouvy na dobu 

neurčitou. Součástí této aktivity kromě uzavření dlouhodobého pracovního poměru je 

také systematické zvyšování kvalifikace pracovníka zaměstnaného prostřednictvím 

projektu formou akreditovaných kurzů zaměřených na Montessori pedagogiku, 

moderní pedagogiku, studium pedagogických věd určené pro zvyšování kvalifikace, 
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kreativní, tvůrčí a výtvarné workshopy, aby vývoj pracovní pozice směřoval především 

k možnosti vykonávat přímou pedagogickou činnost.  

 

Po ukončení projektu by měl pracovník mít dostatečnou pracovní zkušenost v 

administrativní práci vykonávanou ve školství, ale také kvalifikaci pro výkon přímé 

pedagogické činnosti, kde bude kladen důraz na preferenci věkové struktury dětí, které 

by se chtěl pracovník dále věnovat. 

 

Podrobné znalosti, které získá díky práci za přítomnosti žáků školy, při práci s 

učebními pomůckami a výukovými materiály v Montessori systému a také díky jejich 

vlastní tvorbě a údržbě bude ideálně připraven pro vlastní inovativní přístup ve 

vzdělávání dětí a mládeže. 

 

Během celého pracovního procesu bude k dispozici Mentor, který bude 

pravidelně minimálně 1 x měsíčně (10 x ročně, mimo letní prázdniny) koordinovat 

pracovní a vzdělávací činnosti pracovníka, ale také zjišťovat potřeby podpory pro 

zaměstnance, zaměření vzdělávání a hodnocení již vykonaných pracovních činností. 

Z těchto pravidelných schůzek bude pořízen zápis, který bude předán Administrátorovi 

projektu k archivaci a který bude sloužit jako materiál pro objednávání vzdělávacích 

akcí a požadavky na materiálně-technické vybavení. Objednávky řeší Administrátor 

projektu, včetně monitorování finančních výdajů projektu (vzdělávání, materiál) a 

přípravy podkladů pro účetní společnosti k vyúčtování mezd účastníků projektu. 

 

11.6 Zjednodušené financováni Šablony II. – průběh 

 

V tomto školním roce se nám podařilo zrealizovat nemálo kurzů dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků především v oblasti Osobnostně sociálního rozvoje, ale 

také v dalších odborných kompetencích.  

Úspěšně probíhala aktivita Klub deskových her v rámci školní družiny, který u žáků 

sklidil velký úspěch a bude realizován v jisté formě i v dalších školních letech.  

Podařilo se nám zrealizovat několik projektových dnů ve škole, ale také velmi 

zajímavé projektové dny mimo školu. Všechny tyto aktivity jsou popsány v jiných 

kapitolách této zprávy.  

Úspěšně probíhala šablona s využitím ICT techniky ve výuce, a to konkrétně 

v zeměpise a přírodopise. Také se do výuky zapojil ICT technik, který byl a je stále 

nápomocen pedagogům při využívání techniky. Tyto aktivity se v nemalé míře podílely 

na úspěšném zvládnutí online výuky během uzavření škol.  

Bohužel z důvodu uzavření školy se nám nepodařilo zcela dokončit realizaci 

Čtenářského klubu a Klubu sociálních dovedností, které byly posunuty do dalšího 

školního roku včetně ještě několika vzdělávacích aktivit, supervize a projektových dnů 

ve škole. Věříme, že všechny aktivity se nám podaří v dalším školním roce uskutečnit, 
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a to především díky žádosti o prodloužení tohoto projektu do 30. června 2021, namísto 

původního termínu 31. prosince 2020.  

 

11.7 Prevence rizikového chování - Podpora aktivit v oblasti prevence 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 

 

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.  

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 začal adaptačními 

pobyty, pokračoval besedami o závislostech i etickém chování apod. Tyto projekty byly 

plně  realizovány, třebaže jsme byli nuceni mnohé prezentace přesouvat  

v následujícím školním roce. Podrobně je průběh popsán v samostatné kapitole o 

primární prevenci. 

 Projekt EDISON 

Vizí projektu Edison je propojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se 

seznámili a naučili si vzájemně tolerovat své zvyky a tradice. Tímto projekt přispívá 

k vytvoření generace bez předsudků, stereotypů a k prolomení mezikulturní bariéry. 

  

V prvním týdnu měsíce února 2020 na naši školu zavítaly tři studentky ze 

zahraničí, konkrétně dvě z Indonésie a jedna z Taiwanu. Byly ubytovány v rodinách 

našich žáků a trávily čas napříč všemi ročníky školy. Mladší žáci si užili prezentace o 

jejich rodných zemích v anglickém jazyce a také společné vaření tradičních asijských 

jídel, po kterých nezbyl ani drobeček a nadšeně si všichni odnášeli recepty. Starší žáci 

si se studentkami udělali výlet do centra města Bohumín, ale také navštívili Bolt Tower 

v Dolní oblasti Vítkovic a prošli si centrum města. Všechny děti si tímto velmi prohloubili 

zeměpisné, ale především jazykové dovednosti.  

 

Tento projekt byl zajímavý a přínosný a tudíž bychom si jej v příštích letech, 

pokud to světová situace dovolí, opět zopakovali.  

 Primární prevence ve škole  
 

Primární prevence ve škole je zaměřena v prvé řadě na dobré klima ve třídách a celé 

škole. Základ prevence vnímáme v posilování vzájemných dobrých vztahů mezi žáky, 

učiteli a mezi učiteli a žáky. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci s rodiči žáků, 

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/
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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mapujeme případné problémy v rodině, které by jakkoli ovlivňovali vývoj žáků. 

Hlavními nositeli primární prevence jsou třídní učitelé, kteří spolupracují s ostatními 

pedagogy a školním poradenským pracovištěm.  

Naší velkou výhodou je menší počet žáků v celé škole, čímž je přirozeně zajištěn 

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.  

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. Přímo v rozvrhu hodin jsou zařazeny 

pravidelné třídnické hodiny, jejichž cílem jsou nejen organizační záležitosti třídy, ale 

také vedení diskuze o vztazích a problémech ve třídě, projevování vlastních názoru či 

pocitů. Každý týden se začíná společným ranním kruhem, kde dochází ke sdílení 

svých pocitů a zážitků. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se naučili sdílet své názory 

s druhými a také tolerovat názory druhých. Pátek je vždy zakončen zmiňovanou 

třídnickou hodinou. Díky těmto postupům se snažíme zabránit vzniku rizikového 

chování či jej podchytit v zárodku a vyřešit vzájemným pochopením a tolerancí.  

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. 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. Pro žáky jsme ve spolupráci 

s červeným křížem zorganizovali projektový den věnovaný zdraví a první pomoci, kde 

žáci interaktivně řešili různá zranění pod dohledem zdravotníků červeného kříže a učili 

se tak správným postupům v různých situacích.    

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.  

Vzhledem k rychlému rozvoji technologií a dostupnosti internetu pro žáky všech 

věkových kategorií jsme v tomto roce zvýšili fokus na prevenci v kyberprostoru a 

netolismus. Žáci starších ročníků měli možnost shlédnout film V síti pro školy a 

následně v návazných společných besedách s třídními učiteli a metodikem prevence 

sdílet problematiku kyberšikany, kybergroomingu, sextingu a sociálních sítí. Na tyto 

témata jsme také zorganizovali besedy s externími odborníky, kde žáci měli možnost 

se zamyslet nad morálními aspekty sociálních sítí a také z jiného úhlu posoudit 

závislost na moderních technologiích – netolismus. Zároveň v naší škole proběhla 

beseda s rodiči na téma sociálních sítí a kyberšikany, protože intenzivně vnímáme tuto 

problematiku jako úzké propojení rodiny a školy. Pro žáky mladších ročníků jsme ve 

spolupráci s externími odborníky připravili programy zaměřené na rizika při používání 
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internetu, na kterých měli možnost rizika nejen identifikovat, ale také se zamyslet nad 

tím, jak na ně správně reagovat. Velmi důležitým cílem všech programů bylo ukázat 

žákům, že ve spolupráci s rodiči a učiteli, lze vždy najít společné řešení. 

 Pandemie COVID-19 a online výuka 

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 

jsme byli nuceni, stejně jako všechny školy a školská zařízení v České republice, přejít 

v podstatě ze dne na den na výuku na dálku.  

Vzhledem k tomu, že jsme škola se specifickým způsobem výuky metodou Marie 

Montessori, byl tento přechod velmi obtížný nejen pro žáky, ale hlavně pro všechny 

pedagogy. Prožitková pedagogika, kterou metoda Marie Montessori bezpochyby je se 

neobejde bez individuálního přístupu a přímé interakce mezi žákem a učitelem, 

nehledě na to, že je založena na využívání názorných pomůcek, které jsou většinou 

pouze v jednom vyhotovení přímo v budově školy.  

Nicméně i nemožné může být příležitostí pro kreativní nápady a řešení. Tudíž se 

podařilo postupně všem pedagogům spojit se se všemi žáky a k učení je motivovat i 

na dálku. Zpočátku probíhaly především individuální konzultace prostřednictvím 

různých platforem – Whats Upp, Teams, Google Class, Messenger apod., podle toho, 

jak to jednotliví učitelé cítili a ovládali. Všichni se všemožně snažili neztratit kontakt 

s dětmi. Postupně se systém vyučování zdokonaloval a ustálil se především na 

platformě Teams, který se dále využíval především na hromadná propojení a 

prezentace nového učiva.   

Například žáci II. M v průběhu uzavření škol vytvořili mnohá zajímavá zeměpisná 

videa, ve kterých prezentovali své krásně připravené prezentace o Evropě. Především 

hodiny Anglického jazyka měly svůj úspěch, ale také matematický příběh, díky kterému 

jako námořníci procestovali celou Evropu, měl své kouzlo.  

Nicméně všichni jsme byli rádi, že jsme se mohli, třebaže v omezeném režimu a 

počtu, setkat alespoň během června a dohnat případné nedodělky a užít si začátek 

krásného léta.  

Do budoucna jsou především žáci i pedagogové připraveni na tento způsob výuky 

opět na nějaký krátký čas přejít, vzhledem k tomu, že všichni se v mnohém zdokonalili 

při využívání IT technologií a techniky. Nicméně pořád jsme a budeme školou, která 

preferuje osobní, rodinný a individuální přístup ke každému našemu jednotlivému 

žákovi.  

 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. 
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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. 

 

15.1. 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 

   

15.2 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 
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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.  

 Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Za rok 2019 jsme dle zákona 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím 

neposkytli žádnou informaci.  

 Závěr 

Školní rok 2019/2020 byl rokem, kdy se naše škola pevně usídlila v nové budově 

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

z předcházejících školních let, se ukázaly jako bezpředmětné.  

V tomto školním roce nám zároveň postoupili nejstarší žáci do 9. ročníku, tedy 

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

9 žáků. Proto mohli žáci realizovat více projektů, než v předcházejícím školním roce a 

díky tomu zažili nejen úspěšnost, ale také neúspěšnost některých projektů. Zároveň 

jsme se mohli rozloučit s prvními 5 absolventy a popřát jim mnoho úspěchů v dalším 

studiu. Jsme rádi, že se všichni dostali na střední školy dle svého výběru a studijního 

zájmu a zaměření. 
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Tento rok byl velmi náročný pro celé školství v ČR, potažmo pro celý svět 

z důvodu Pandemie COVID-19, díky které došlo k celkovému dlouhodobému uzavření 

škol a tím na rychlý přechod do online prostředí a přistoupení k online výuce.   

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 a také dalšímu vzdělávání 

v Montessori pedagogice ve spolupráci s předními odborníky na tuto pedagogiku. 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 projekt VEEB, projekt EDISON nebo 

dobudování přírodní zahrady, ale neméně úspěšná byla Oslava 30. let od Sametové 

revoluce či Den 1. pomoci. 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 u žáků školy.  

 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 o prospěchu a 

chování žáků, ale především 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.  

Předmětný školní rok byl dalším, který přinesl mnoho změn, které vedou 

k stabilizaci naší školy. Stále je co budovat a zkvalitňovat, ale spokojenost žáků a 

rodičů nás motivuje k dalším postupným krokům k vybudování naplněné alternativní 

školy v Bohumíně. O prázdninách nás zaměstnala kompletní rekonstrukce nových 

prostor, kde bude v dalších školních letech působit školní družina. Tato rekonstrukce 

přinesla nemalé problémy, ale opět se díky úzké spolupráci s rodiči žáků podařila 

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

školního roku potěšilo, že jsme všechny mohli zhodnotit kladně a být připraveni na 

následující školní rok.  
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 Fotodokumentace 
 

První školní den  
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Adaptační kurz II. M + VI. M 
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Adaptační kurz VII. M + VIII. M + IX.M 

 

Projektové dny mimo školu VII.M – IX.M – Brno (fyzika, architektura, literatura, 

divadlo, historie) 
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Projekt VEEB – Práce s výstavbou VEEB – Venkovní EkoEnergetické badatelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den ve škole – Tržnice světadílů 
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Projekt budování školní zahrady (dotace SFŽP) 
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Zahradní slavnost v říjnu 2019 – Participační aktivita na zahradě 
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Projektový den ve škole - Oslava demokracie - 30. let od Sametové revoluce 17. 

listopadu 1989 - Den v socialistické škole  
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Mikuláš 

 

Adventní tvoření dětí s rodiči 
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Den pro rodiče – prezentace pomůcek 
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Interaktivní hodina německého jazyka - cukrárna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktivní hodina kosmické výchovy - zeměpis 
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Karneval 
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Canisterapie v I. M 

 

Návštěva I.M v televizním studiu TIK Bohumín 
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Skupinová práce dětí – nerosty a horniny 

 

Prezentace práce řezbáře 
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Soutěž Slezské písně 

 

Projektový den ve škole – Den první pomoci a předvedení práce integrovaného 

záchranného systému  
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Projekt EDISON 
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Ukázky z ONLINE výuky během uzavření škol z důvodu Pandemie COVID-19 
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Cyklovýlet I.M – Landek Park 

Cyklovýlet II.M + VI.M – Po soutocích řek 
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Zahradní slavnost v areálu TJ Sokol, Rychvald 
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Naši první absolventi s třídní učitelkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvědčení
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První úroda a výsadba na naší školní zahradě  

 

Rekonstrukce nových prostor školní družiny – prázdniny 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva - školní rok 2019/2020                                                                                                              61 
 

V Bohumíně 30. září 2020 

 

 

Mgr. Petra Nováková 

Ředitelka školy, jednatelka 

 

 

Výroční zpráva byla odsouhlasená školskou radou dne 30. září 2020  
 

 

 

Mgr. Renáta Šmídlová 

Předsedkyně školské rady 

 

 

 

 

 

 

 


