
 

Vlastní hodnocení – výroční zpráva 2018/2019 

 

1. Základní údaje o škole 

 
Název školy Mateřská škola a základní škola Sluníčko – Montessori, s.r.o. 

Adresa školy Šrámkova14, Brno, 63800 

IČ 25338790 

Bankovní spojení 7362905001/5500 

DIČ CZ25338790 

  

Telefon/fax 603 984 380 

E-mail Slunicko.reditelstvi@seznam.cz 

Adresa internetové stránky www.slunicko-montessori.cz 

  

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Zařazení do sítě škol  

Název zřizovatele Bc. Jolana Šulová - jednatelka 

Součásti školy MŠ Šrámkova 14, 638 00 Brno 

MŠ Bzenecká  23, 628 00 Brno 

MŠ Jana Babáka 11, 612 00 Brno 

ZŠ Černopolní 37a, 613 00 Brno 

ŠD Černopolní 37a, Brno 

ŠJ - výdejny na pobočkách školy 

IZO ředitelství  600000729 

Ředitelka školy Mgr. Radka Čáslavová 

e-mail: caslavova@slunicko-montessori.cz 

tel: 731 613 005 

Vedení školy Jednatelka školy, jmenovaná ředitelka školy, pověřené zástupkyně 

ředitele na jednotlivých pobočkách MŠ 

Přehled hlavní činnosti 

školy  

Mateřské školy  IZO: 044 992 114 

Základní škola   IZO: 151 040 583 

Školní družina    IZO: 171 104 927 

Školní jídelny – výdejna IZO: 171 100 581 

 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola 165 

Základní škola 60 

Školní družina 60 

Školní jídelna MŠ, ZŠ 195 

 

 

 

 

mailto:caslavova@slunicko-montessori.cz


2. Personální údaje 

 

 
 Členění pedagog. pracovníků podle věku  

 

věk celkem 

21 - 30 let 10 

31 - 40 let 2 

41 - 50 let 4 

51 - 60 let 4 

celkem 18 

 

 

 

Vzdělání ped. pracovníků a další vzdělávání 
  

vzdělání dosažené Počet ped. 

SŠ pedagogická 5 

VŠ pedagogická (Bc.) 2 

VŠ pedagogická (Mgr.) 4 

Montessori kurz Vyšehrádek  

dokončený 

2 

Montessori kurz Vyšehrádek - 

studující 

0 

Komunikace s rodiči 1 

Diagnostika předškol. dítěte 1 

Diplomový kurz Montessori 

ČR 

3 

Diplomový kurz Montessori 

mezinárodní dokončený 

1 

Diplomový kurz Montessori 

mezinárodní studující 

1 

Diplomový kurz Montessori 

ČR - studující 

2 

 

 

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

učitel mateřské školy 6 

učitel prvního stupně základní 

školy 

4 

asistent pedagoga 4 

chůva 3 

 

 

 



 

3. Vzdělávací program školy 

 

 
vzdělávací program zařazené třídy 

Základní škola  -„ POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“ MŠ a ZŠ 

 

 

 

zájmové vzdělávání 

 

 

MŠ Šrámkova 
Veselý kuchtík  

Šikulové – výtvarný ateliér  

Logopedická prevence 

Tanečně – pohybové hrátky 

Angličtina  

 

MŠ J. Babáka  
Logopedická prevence  

Šikulové 

Veselý kuchtík 

Hravá angličtina 

 

MŠ Bzenecká 
Sportík 

Veselý kuchtík 

Hravá angličtina 

Logopedická prevence 

Jóga 

 

ZŠ Černopolní 
Kroužek hravé logiky  

Čtenářské dílničky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Počty dětí a žáků nově přijatých, odchozích a výsledky vzdělávání 

 
Počty nově přijatých dětí do MŠ celkem 31, nastoupilo 21 

Počty odchozích dětí z MŠ celkem 37 

Výsledky v našem předškolním vzdělávání jsou v souladu s ŠVP. Učitelé průběžně sledují 

děti a diagnostikují je. Zaznamenávají individuální pokroky dětí v oblasti Montessori 

pedagogiky do záznamových archů. Učitelé zpracovávají též vývojové profily dítěte. Všechny 

záležitosti týkající se výukových i výchovných problémů a otázek mohou pedagogové a 

rodiče řešit na konzultačních hodinách – dle domluvy rodičů s pedagogem či vedoucí 

pobočky, 2x ročně povinné (pololetní a výstupní) dle rozpisu jednotlivých provozoven. 

 

Počet žáků v ZŠ ve škol. roce 2018/2019 byl - 40 
Výsledky žáků naší ZŠ jsou také plně v souladu ŠVP pro ZŠ. Všichni žáci v roce 2018/2019 

byli hodnoceni slovně, všichni prospěli. Škola hodnotí výstupy v 5. ročníku ZŠ. 

Žák 5. ročníku, který odešel ze školy, plně zvládl všechny očekávané výstupy. 

Počet žáků odchozích na jinou školu: 14 

Počet přijatých dětí do 1. Třídy: 14  

Nastoupilo do 1. Třídy: 5, nově příchozí do jiného ročníku 3          

 

5. ICT  v ZŠ 

Počet PC 

 

Skutečnost Počet 

Počet žáků 4. a 5. třída 4 

Počet pedagogických pracovníků 4 + 1 asistent ped. 

Počet PC v učebnách 2 

Počet PC pro ped prac. 8 

Počet PC pro žáky 2 

Počet PC dokoupených 3  

Počet pracovních stanic celkem  

Pracovní stanice – technické parametry 

 

Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 5 

Novější – vyhovuje standardu ICT 5 

 

Lokální počítačová síť (LAN) školy 

 

Lokální počítačová síť standard ICT plán 

Sdílení dat 0 Ano 

Připojení do internetu Ano  

Komunikace mezi uživateli Ne Ano 

Bezpečnost dat Ano  

Datový projektor 3 (2 horší kvalita) Ano 

Dotyková tabule 1 Ano 

Tiskárny  1 Ne 

Kopírovací stroj 1 Ne 



Škola vlastní 1přenosné médium. Pedagogové nemají přístup z domova k ICT. Pedagogové 

mají přístup na e - poštu. Licence antiviru jsou aktualizovány, plánovaná je aktualizace a 

dokoupení dalších potřebných licencí.  

 

6. Zájmové vzdělávání: školní družina 

 
Oddělení Počet žáků – pravidelná docházka Počet vychovatelek 

1 30 1 + asistentka 

 

 Materiálně technické vybavení 

 

Prostory školní družiny ŠD je provozována ve dvou běžných třídách 

Vybavení školní družiny Stolní hry, ostatní vybavení využívá školní. 

Dokoupit sportovní potřeby. 

 

 

7. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

 
speciální vzdělávací 

potřeby 

počet dětí individuální 

vzdělávací plán 

MŠ Bzenecká 3 3 

MŠ Šrámkova   

MŠ J. Babáka   

ZŠ Černopolní 4 1 

 

 

 Podmínky pro vzdělávání 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním 

ano částečně ne 

uplatňování principu diferenciace a individualizace 

vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování 

obsahu, forem i metod výuky 

Ano   

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační 

pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené 

jeho individuálním potřebám  

Ano   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění 

při hodnocení výsledků 

Ano   

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a 

potřeby žáka  

Ano   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 

Ano   

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci 

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ano   

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve 

třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby  

Ano   

spolupráce s rodiči     Ano   

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Ano   

 



8. Akce školy  

 
MŠ Bzenecká 
Drakiáda a soutěže rodinných družstev 
Divadlo Koráb s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků 
Podzimní dílničky 
Svatomartinský průvod Akátky 
Montessori odpoledne – přednášky a práce s montess. materiálem 

Mikuláš - akce pro děti v MŠ 
Den otevřených dveří – možnost nahlédnout na práci s montessori pomůckami pro zájemce o 

vstup do MŠ 
divadlo Urbánek s pohádkou Betlémský příběh 
Pečení vánočních perníčků 

Vánoční besídka, jarmark a tvořivá dílna pro rodiče s dětmi 
Bobujeme a sáňkujeme na Vinohradech – tradiční odpolední akce pro rodiče s dětmi.  

Za pokladem třech králů 

Do pohádky za zvířátky- odpolední akce pro rodiče s dětmi 
Masopustní karneval 
Valentýnské dílničky 
Návštěva hvězdárny a planetária Brno 

Screeningové vyšetření zraku 
Beseda o základní škole 

Velikonoční dílničky 
Muzikoterapie 
TAM TAM pro sluchově postižené děti s interaktivním příběhem 

divadlo Koráb s pohádkou Pták ohnivák 
Recyklohraní 

Besídka ke Dni matek 

Oslava Mezinárodního dne dětí spojená se sportovním dopolednem 

Canisterapie v MŠ 
Pasování předškoláků 
Zahradní piknik a přespávání předškoláků v MŠ 

 

MŠ Šrámkova 
Divadlo Kača a Kača - Dračí zpívání 

Večerní Montessori školička pro rodiče I 

Divadlo Urbánek 

Montessori školička pro rodiče II 

Halloweenský den 

Svatý Martin – průvod s lampiony 

Divadlo Kača a Kača – Popletený kalendář 

Mami, tati, pojď si hrát- odpoledne pro rodiče s dětmi s Montessori pomůckami I 

Zpívání u vánočního stromu 

Čertovský a andělský den 

Možná přijde i Mikuláš 

Vánoční dílničky 

Vánoční besídka 

Canisterapie v MŠ 
Divadlo Formela 
Montessori školička pro rodiče III 



Divadlo Kuk a Cuk 

Karnevalový den v MŠ 

Seminář pro rodiče – Montessori školička IV 

Mami, tati, pojď si se mnou hrát II 

Divadlo Urbánek – Písničkový slabikář – řemesla 

Vítání jara 

Velikonoční dílničky 

Barevný pašijový týden 

Den Země 

Pálení čarodějnic 

Zážitkový stan – vesmírné dobrodružství v MŠ 

Nemocnice zvířátek 

Besídka ke Dni matek 

Návštěva Mahenovy knihovny 

Školka v přírodě Daňkovice 

Den dětí v MŠ 

Výlet na parník 

Spaní předškoláků v MŠ 

Výlet do obory v Kohoutovicích 

Zahradní slavnost s grilováním 

Pasování předškoláků 

 

MŠ Jana Babáka 
Zahajovací piknik - na zahradě MŠ 

Mami, tati, pojď si se mnou hrát 

výlet do Otevřené zahrady 

Halloweenské odpoledne  

Svatomartinská stezka 

Sv. Mikuláš – mikulášská nadílka v MŠ – dopolední akce pro děti 

Vánoční besídka a vánoční dílničky  

Divadlo Květinka v MŠ – vánoční příběh 

exkurze předškoláků do naší ZŠ 

Výlet do obory Holedná  

Masopustní karneval – dopolední akce pro děti 
Valentýnské odpoledne 

Muzikoterapie – drumbeny 

Screening zraku  

Dentální hygiena  

Moje oblíbená kniha 

Návštěva planetária  

Mati, tati, pojď si se mnou hrát II 

Pašijový týden v MŠ 

Velikonoční dílničky 

Mami, tati, pojď si se mnou hrát III 

Den Země 

Čarodějnický rej 

Besídka ke Dni matek 

Školka v přírodě Daňkovice 

Pasování předškoláků se spaním v MŠ 

Závěrečné grilování v MŠ 



ZŠ Černopolní  
Tajemná skříň doktora Stravy – ekoprogram 

Arboretum Brno – exkurze 

Vasrůvka – ekoprogram 

Výstava hub 

Pohádky ze Špalíčku - divadlo 

Voda, vzduch – ekoprogram 

Halloween 

Podzimní dílničky 

Den stromů – ekoprogram 

Ekoprogram V lese s paní Bradáčovou 

Kosmonautika – přenáška, beseda – Krteček ve vesmíru 

Bruslení 

Vystoupení u rozsvíceného vánočního stromku  

Vánoční dílničky 

Mikuláš v ZŠ 

Vánoční nadílka zvířátkům – vycházka do přírody 

Vánoční zvyklosti v ZŠ 

Škola v přírodě v Daňkovicích 

Psi pro nevidomé – přednáška a beseda, setkání s vodícím psem 

Velikonoční dílničky 

Kvetoucí koniklecová louka – výprava do Nového Lískovce 

Škola v přírodě v Koryčanech 

Čarodějnický den, 

Brněnské pověsti – návštěva knihovny J. Mahena 

Den matek – besídka pro maminky 

Země plná kamínků – návštěva muzea 

Analfabeta negramotná – Dětské muzeum Brno 

Afrika – učební program v ZOO Brno 

Chyťte zloděje – program v Moravské galerii Brno 

Divadlo Reduta - Kocour v botách  

Návštěva na kozí farmě 

Galerie Patriot Tišnov – minerály 

Spaní v teepee – táboření a aktivity v lese 

Výuka plavání je součástí ŠVP pro ZŠ 

Planetárium Brno – Zula hlídka 

Anthropos – Neandrtálci 

Vida park 

Výstaviště Brno – Olympijské hry 

Hádecká planinka – koniklece 

Divadlo Polárka 

Zaniklý život na Moravě – Moravské zemské muzeum 

Jungle park Riviera Brno 

 

 

 

 

 

 

 



Další uskutečněné akce 

 

Expat veletrh Brno – představení naší organizace a navázání spolupráce 

Erbovní slavnosti v Králově Poli – představení pobočky Jana Babáka a ZŠ Černopolní 

Hrajeme si na Vinohradech – představení naší pobočky MŠ 

Ola ve škole – dopoledne pro předškolní děti ze spolupracujících školek v ZŠ 

Zápis do ZŠ - Černopolní 

 

 

 

9. Prevence sociálně patologických jevů 

 
Etika a právní výchova Všechny tyto výchovy jsou součástí 

kosmické výchovy a prolínají se i do 

ostatních předmětů. Je uplatňována zejména 

prožitková metoda, individuální přístup, je 

brán důraz na kooperativní učení, využití 

mentálních map, besed, exkurzí. Žáci jsou 

vedeni ke vzájemné spolupráci. Relaxace i 

pravidelný pohyb je zařazen jak v pravidelné 

denní výuce, tak i v odpoledních aktivitách 

v ŠD. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 

předmětů 

Formy a metody působení na žáky, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Škola má vypracován MPP, který je 

aktualizován dle potřeb. 

Využití volného času žáků Žáci mají v rámci ŠD řadu různorodých 

aktivit, mají možnost navštěvovat kroužky 

v ZŠ. 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů 

Třídy mají menší počet žáků, to dává větší 

možnost předcházet sociálně patologickým 

jevům. Podmínky jsou pravidelně 

vyhodnocovány na ped. radách a na tzv. 

Trojlístcích – setkání učitel, žák, rodič. 

Zajištění poradenských služeb speciálních 

pracovišť a preventivních zařízení 

Škola spolupracuje s PPP a vyhodnocuje VIP 

a VOP. 

Vybavení školy odbornými a metodickými 

materiály a dalšími pomůckami 

Škola odborné a metodické materiály vlastní.  

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 

distribuci a zneužívání návykových látek 

v areálu školy a odpovídající sankce) 

Ano 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 

patologických jevů 

Besedy a exkurze 

 

 
 
 
 
 
 



10. Prevence rizik a školní úrazy 

 
Počet úrazů 

 

Počet záznamů v knize úrazů 4 drobné úrazy 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0  

 

Vyhodnocení úrazů 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 0 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 0 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 0 

Školní družina a klub 0 

 

 

Prevence rizik 

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

Minimální preventivní program, vyhodnocení kritických bodů na provozovnách. 

 

 

11. Spolupráce školy s rodiči 

 
Formy spolupráce 

 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada Její činnost je pravidelná 

Občanské sdružení při škole Pracuje samostatně, není součástí školy 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Pravidelně 2-3x ročně v ZŠ, 2x ročně v MŠ, 

Trojlístky – 2x ročně, konzultace dle potřeby 

rodičů nebo školy 

Školní akce pro rodiče viz. výčet akcí na jednotlivých provozovnách 

– školičky pro rodiče, besídky, dílničky, 

společné grilování a zahradní slavnosti atp. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 

 
Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich 

estetická úroveň 

Učebny MŠ jsou vybaveny vhodným a 

vyhovujícím nábytkem, jsou esteticky 

vhodně řešeny.  

ZŠ je vybavena věkově vyhovujícím 

nábytkem, ale chybí regály v garáži pro 

uskladnění materiálu, je třeba dokoupit.   

členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi MŠ jsou umístěny ve 4 samostatných 

objektech , i ZŠ je v samostatné budově. 

 

odpočinkový areál, zahrady, hřiště V MŠ i ZŠ mohou děti a žáci využívat 

zahradu. ZŠ využívá tělocvičnu Sokola. 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím 

apod. 

Vybavení pomůckami v MŠ je 

dostatečné, průběžně dochází k jejich 

doplnění tak, aby plně odpovídalo 

připravenému prostředí dle věku dětí. V 

ZŠ je třeba některými Montessori 

pomůckami dovybavit, a dokoupit i 

sportovní nářadí. Rádi bychom zařídili 

polytechnický kout a dokoupili 

environmentální vybavení. 

Škola i školky vlastní elektronické 

varhany. 

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Učební texty jsou pravidelně 

dokupovány a aktualizovány, 

pedagogové tvoří i vlastní materiály 

k výuce. 

dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a 

studijního materiálu 

Chybí výkonnější magnetofon, 

mikrofon, reprobedny. 

 

Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků, finanční vypořádání dotací, 

vyúčtování a použití dalších prostředků, údaje o hospodaření a ukazatele nákladovosti 

jsou samostatnou přílohou Vlastního hodnocení – výroční zprávy. 
 

Všechny složky výroční zprávy byly projednány a schváleny Školskou radou  
dne 8. 10. 2019. 
 

 

 

V Brně dne 8. 10. 2019     Mgr. Radka Čáslavová, 
         ředitelka školy 


