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Vážení příznivci Základní školy Kouzelných škol, školní rok 2020/2021 je za námi, a tak dovolte 

malé ohlédnutí.  

 

Letošní školní rok nebyl pro nikoho snadný. Přesto jsme 

nalezli způsob, jak realizovat jeden z nejdůležitějších principů 

Montessori vzdělávací metody: vzájemná úcta a spolupráce 

bez nezdravé rivality. Ve chvílích, kdy naši lékaři a sestry 

potřebovali povzbudit, jsme spolu s dětmi vymysleli a 

následně realizovali projekt "Solidarita zdravotníkům". 

Nejen Montessori školy, jako je ta naše, ale i všechny 
malotřídní školy se smíšenými ročníky se dostaly do situace, že 
prvňáci a druháci z jedné třídy byli ve škole, ale třeťáci z té 
samé zůstali na distanční výuce doma. Jsme proto moc rádi, že náš otevřený dopis na MŠMT 
a ČŠI, kterým jsme vyslovili prosbu o zohlednění malotřídních škol v harmonogramu navrácení 
žáků k prezenční výuce, měl pozitivní odezvu na patřičných místech. 

Potvrdilo se nám, že má smysl se ozvat a každý jeden člověk je důležitý k tomu, aby změnil 
chod událostí. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k návratu třeťáků zpět do škol. 

Znovu jsme se ze všech sil snažili o co nejkvalitnější průběh vzdělávacího procesu i o další 

zlepšování prostředí naší školy.  

Celou ČR a tedy i naší školu zasáhla pandemie COVID-19. Vzdělávání bylo uskutečňováno 

prioritně online, prostřednictvím různých webových platforem. Kouzelné školy po celou dobu 

nabízely rodičům, pro které byla online výuka z jakéhokoliv důvodu nepřijatelná nebo 

technicky nerealizovatelná, alternativní formy výuky prostřednictvím pracovních sešitů, 

včetně alternativních způsobů distribuce těchto sešitů. Vedle standardně rozvrhované online 

výuky pak byli jednotliví učitelé žákům průběžně k dispozici k individuálním i skupinovým 

konzultacím. 

Realizovali jsme i základní  princip Montessori pedagogiky – Pomoz mi, abych to dokázal sám. 

V duchu tohoto principu probíhala i prezenční výuka ve škole, kdy její značná část byla 

věnována procvičování a samostudiu podle individuálních předpokladů každého žáka, na němž 

byla i volba, kdy, kde a s kým tento úsek vzdělávání absolvuje. Obdobně byla v rámci daných 

možností koncipována i výuka. 

Škola se intenzivně připravovala na otevření druhého stupně. 

Rok 2020/2021 skončil, vzhůru do nového školního roku. Užijme si ho ve zdraví! 

Martina Štanclová 
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I Základní údaje o škole  
 

1. Název školy: Kouzelné školy – mateřská škola a základní škola 

 

2. Ředitelka: Mgr. Martina Štanclová (martina.stanclova@kouzelneskoly.cz, tel. 725 783 569) 

 

3. Webové stránky školy: www.kouzelneskoly.cz 

 

4. Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává:  

Mateřská škola, zahájila činnost k 1. 9. 2010, kapacita 18 dětí,  

místo vzdělávání Kodaňská 10/54, 101 00 Praha 10 

Základní škola, zahájila činnost k 1. 9. 2011, kapacita 150 žáků,  

místo vzdělávání Kodaňská 10/54, 101 00 Praha 10 

 

5. Obory vzdělávání na ZŠ: 

škola kód  
název oboru / 

vzdělávacího programu 

cílová kapacita 

oboru / 

programu 

poznámka  

(uveďte, pokud obor nebyl 

vyučován, je dobíhající atd.) 

Základní škola 79-01-C/01 Základní škola 150  

 

6. Oproti školnímu roku 2019/2020 nebyly provedeny žádné změny ve skladbě oborů 

vzdělání / vzdělávacích programů.  

 

7. Místo vzdělávání ZŠ je ulice Kodaňská 10/54, 101 00 Praha 10 (vlastníkem budovy je 

městská část Prahy 10).  

 

8. Materiálně technické vybavení: 

Prostory základní školy splňují všechny hygienické i bezpečností požadavky na školní zařízení 

tohoto typu. Prostory základní školy byly vybaveny dalšími Montessori pomůckami. Dále byly 

před začátkem školního roku pořízeny nové učebnice a knihy do knihovny, nové hry do školní 

družiny, výtvarný materiál a náčiní pro tělesnou výchovu. Ve škole bude dětem i pedagogům 

k dispozici 15 počítačů s připojením na internet. Tři učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a 

další třídy dataprojektory. Během školního roku jsme intenzivně připravovali třídy druhého 

stupně. 

  

mailto:martina.stanclova@kouzelneskoly.cz
http://www.kouzelneskoly.cz/
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9. Školská rada má 3 členy.  

 

Předseda JUDr. Emil Šenkýř, DiS. jmenován 1. 9. 2016  

Zástupce pedagogů Mgr. Lenka Svobodová zvolena 28. 8. 2017 

Zástupce rodičů JUDr. Kateřina Buďveselová zvolena 9. 9. 2020 
 

                                 

 

II Pracovníci, školské právnické osoby 
 

1. Pedagogičtí pracovníci školy  
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ZŠ Kouzelných škol 

MŠ Kouzelných škol 

1 

1 

0,6 

0,4 

18 

2 

13,05 

1,99 

10 

1 

0,20 

0,28 

28 

3 

13,25 

2,27 

 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků ZŠ Kouzelných škol 

škola počet pedagogických pracovníků 

celkem % z celkového 

počtu pedagogických 

pracovníků 

ZŠ Kouzelných škol 

MŠ Kouzelných škol 

Kvalifikovaných ZŠ 

Kvalifikovaných MŠ 

17 

1 

94 % 

50 % 
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Nekvalifikovaných ZŠ 

Nekvalifikovaných 

MŠ 

1 

1 

6 % 

50 % 

 

c. jazykové vzdělávání a jeho podpora (ZŠ Kouzelných škol) 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

 

z toho 

s odbornou kvalifikací  

(dle zákona o ped. prac.) 

2 

bez odborné kvalifikace  

(dle zákona o ped. prac.) 

0 

rodilý mluvčí 1 

 
d. vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Kouzelných škol 

Název kurzu/semináře účastníků 
Rosteme společně Montessori seminář  online 1 

Typologie MBTI – sebepoznání a spolupráce 
v týmu  

1 

Tvorba rozvrhu 2 

Školení hygienického minima, HACCP 1 

Jak udělat adapťák 2 

Vychovatelství 1 

Prevence sociálně - patologických jevů - školní 
metidik prevence 

1 

Převratná novela zákona o pedagogických 
pracovnících 

1 

Studium pro výchovné poradce 1 

Vedení třídnických hodin 2 

 
 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy  

 

a. počty osob  

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

2 1,97 

 

b.  vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 počet  Zaměření 
počet 

účastníků 

kurzy 1 
Hygienické minimum  

online 

1 

jiné (uvést jaké) 0   
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III Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 
 

1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků 
 

a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

Škola 
počet  

tříd / skupin 

počet  

žáků / studentů 

ZŠ Kouzelných škol 4 80 

 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku ZŠ Kouzelných škol 

- přerušili vzdělávání: 0 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0  

- vyloučeni ze školy: 0 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 

- přestoupili z jiné školy: 9 (k 31. 8. 2021) 

- přestoupili na jinou školu: 14 (k 31. 8. 2021) 

- jiný důvod změny (uveďte jaký): studium v zahraničí 1 

- škola má k 31. 8. 2021 11 absolventů.   
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                           Výsledky přijímacího řízení: 

 Z pátého ročníku 

Gymnázia 9 

Základní školy 2 

Domácí vzdělávání 0 

 

 

2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 

 

b. denní vzdělávání 

škola 

průměrný počet  

žáků / studentů  

na třídu / skupinu 

průměrný počet  

žáků / studentů na učitele 

ZŠ Kouzelných škol 20 9 

 
 

3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

a. denní vzdělávání 

Škola 

ZŠ
 K

o
u

ze
ln

ýc
h

 

šk
o

l 

z celkového počtu 

žáků/studentů: 

 

prospěl  

prospěl s vyznamenáním (dva žáci studují 

v zahraničí) 

Škola má slovní hodnocení 

2 

76 

Neprospělo 0 

Nehodnocen 1 

opakovalo ročník 0 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 2020 

 
    78    

t. j. % z celkového počtu žáků/studentů 100 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka za pololetí 38 

z toho neomluvených 0 
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4. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021 

 

a. Základní školy 

počet přihlášek celkem  24 

počet přijatých celkem 15 

počet odkladů povinné školní docházky 1 

 

Údaje dle výkazu S53-01 k 31. 5. 2021 

 

5. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Ve školním roce 2020/2021 jsme měli zástupce těchto národnostních menšin: 2 ukrajinské, 5 

ruské, 7 slovenské, 1 USA, 1 britské. Ostatní žáci mají občanství české.   

 

6. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Neakutní záležitosti se řešily na pravidelných schůzkách, často ve spolupráci s třídními i 

netřídními učiteli a výchovným poradcem. 

PLPP mělo 8 žáků naší školy. Jeden žák měl IVP. Zprávy z těchto vyšetření byly vyhodnoceny 

při spolupráci s PPP, zákonných zástupců, pedagogů a výchovného poradce, tak aby docházelo 

k podpoře a popř. k eliminaci žákových obtíží.  

PLPP pro pracovníky poradny představoval důležitý zdroj informací o charakteru potíží žáka a 

o podpůrných opatřeních, jež byla školou uplatněna a s jakou účinností. Tímto postupem chce 

škola předejít tomu, aby z poradny přišlo škole doporučení na PO, která již škola u žáka 

aplikovala, a ona nefungovala, nebo na opatření, jež škola běžně používá. Takovouto úzkou 

spoluprací školy s poradenskými pracovišti lze zrychlit nalezením nejoptimálnějších PO pro 

konkrétního žáka a rozhodnout o dalším postupu. 

Ve školním roce 2020/2021 měli tři žáci podpůrná opatření 3. stupně a čtyři žáci podpůrné 

opatření 2. stupně a jeden žák podpůrné opatření 1. stupně. 

 

7. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Žáci školy byli vzděláváni dle Montessori principů. Ke každému žákovi se přistupovalo 

individuálně. Nadaní žáci postupovali svým vlastním tempem a pracovali rychleji při samotné 

práci s výukovým materiálem. Po zvládnutí učiva daného ročníku jim byly představovány 

pomůcky z vyšších ročníků. Žáci, kteří určitý úkol již dobře zvládli, mohli být pomocníkem 

učitele – radili, učili, pomáhali a vysvětlovali učivo svým spolužákům. 

 

8. Ověřování výsledků vzdělávání 

Ve školním roce 2020/2021 jsme měli ve škole žáky 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku. K ověřování 

výsledků vzdělávání jednotlivých žáků se používaly interní postupy (pozorování, psaní testů, 

záznamy práce žáků, sebehodnocení žáků). Žáci se naučili pracovat s portfoliem a indexem, 

prvňáci se velmi rychle adaptovali na nové prostředí a způsob práce. Přispěl k tomu smíšený 
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kolektiv a názor od starších spolužáků. Žáci měli zájem stále objevovat nové činnosti a s nově 

představenými materiály rádi pracovali. Nebáli se oslovit učitele se zajímavým tématem, 

požádat o pomoc, reflektovali svou práci. Pokroky jednotlivých žáků byly podrobně 

zpracovány v konkrétních zprávách, kde byly hodnoceny výsledky vzdělávání v jednotlivých 

oblastech. Shrnutí tohoto procesu v rámci každého jednotlivého žáka byla také zpracována do 

vysvědčení, žáci byli hodnoceni širším slovním hodnocením. Škola vyučuje v konceptu 

smíšených tříd (ve dvou třídách jsme umístili žáky 1. - 3. ročníku a ve dvou třídách žáky 4. - 5. 

ročníku).  

 

Testování žáků 3. a 5. ročníků od společnosti Scio 

Na konci května 2020 byli žáci 3. a 5. ročníků Kouzelných škol testováni společností Scio. Testy 

žáci psali z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Souhrnné výsledky testů jsou 

uvedené v tabulce níže.  

 

Výsledky testů žáků 3. ročníků 

 Předmět  
Zapojeno 
žáků 

Průměrný 
percentil 

Průměrná 
úspěšnost 

Průměrné 
skóre 

 Anglický jazyk 12 83 92 % 16,6 

 Anglický jazyk - poslech 12 84 89 % 8 

 Český jazyk 11 60 67 % 12 

 Matematika 11 48 57 % 10,2 

 

Výsledky testů žáků 5. ročníků  

 Předmět  
Zapojeno 
žáků 

Průměrný 
percentil 

Průměrná 
úspěšnost 

Průměrné 
skóre 

 Český jazyk 16 66 52 % 20,9 

 Matematika 16 72 55 % 16,6 

 

Výsledky testů z anglického jazyka u žáků 5. ročníků  

Z angličtiny se testovalo celkem 18 žáků 5. ročníků.  

 

Celkem 6 žáků mělo celkovou dosaženou úroveň A1. Na základě Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky jsou znalosti na této úrovni následující: žák zná výrazy 

používané v každodenním životě a dokáže vyjádřit detaily týkající se jeho osoby, rodiny a 

přátel. Jednoduchými větami popíše místo, kde žije a lidi, které zná. Umí položit jednoduché 

otázky a zjistit tak informace o jiné osobě (například o místě, kde žije nebo o věcech, které 

vlastní). Porozumí pomalu, zřetelně a jednoduše mluvícím partnerům, kteří jsou ochotni 
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případně svou výpověď zopakovat, a dokáže reagovat na jejich otázky. V textu i mluveném 

projevu dokáže identifikovat známá slova a věty. Úroveň A1 očekává Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání od žáka na konci 5. třídy základní školy. 

 

U 9 žáků byla výsledná úroveň A2. Podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky tato úroveň představuje následující dovednosti: žák umí základními frázemi popsat 

sebe, svou rodinu, školu, zájmy či okolí. Dokáže v přímé a jednoduché výměně informací 

stručně popsat rutinní činnost a své potřeby. Umí vést společenskou konverzaci o známých 

tématech a reagovat na momentální situaci. Dokáže napsat jednoduché poznámky či zprávy a 

zvládne i krátký osobní dopis. V jednodušších textech dokáže vyhledat základní informace. 

Rozumí větám, které se týkají jeho samého, rodiny, nákupů nebo zaměstnání. Porozumí 

základnímu sdělení, je-li proneseno pomalu a zřetelně. Úroveň A2 očekává Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 9. třídy základní školy.  

 

U 3 žáků byla testováním zjištěna úroveň B1. Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

úroveň B1 definuje následovně: žák ovládá fráze a slovní zásobu týkající se běžných témat a 

témat, která ho zajímají a dokáže o nich i napsat souvislý text. Jazykově si poradí v situacích, 

které mohou nastat při cestování do ciziny. Umí popsat zážitky, události, sny, naděje a cíle či 

stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány. Zvládne vyprávět příběh, přiblížit obsah knihy 

či filmu a vylíčit své reakce. Své zážitky a dojmy dokáže i popsat v osobním dopisu. Bez přípravy 

se může zapojit do hovoru o aktuálních událostech a známých tématech se správným použitím 

gramatických prostředků. Rozumí hlavním myšlenkám ve spisovném mluveném projevu, týká-

li se běžných témat. Pochopí smysl rozhlasového či televizního vysílání s běžným obsahem. 

Úroveň B1 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 

střední školy (u maturity). 

 

 

 

9. Školní vzdělávací programy 

Školní vzdělávací program školy vstoupil v platnost 1. 9. 2011. Každý rok se pedagogický sbor 

vyjadřoval k jeho obsahu, a pokud byla shledána nutnost aktualizace, učinilo se tak buď 

neprodleně, nebo k začátku dalšího školního roku. K 3. 9. 2018 byla provedena aktualizace 

stávajícího školního vzdělávacího programu. Ke dni 1. 9. 2021 byla provedena další aktualizace 

v souvislosti s otevřením druhého stupně základní školy.  

 

 

 

10.  Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

Anglický jazyk vyučovaly dvě kvalifikované učitelky. Žáci byli rozděleni do malých skupin (4–10 

žáků). Výuka probíhala pro žáky z prvních a druhých ročníků dvakrát v týdnu, pro žáky ze 

třetích až pátých ročníků třikrát týdně. Kromě pravidelných lekcí angličtiny a práce s anglicky 

mluvící učitelkou ve třídách se děti interaktivně zapojily do projektových dnů v angličtině. 
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V hodinách angličtiny se používaly nejen učebnice z řady Incredible English, ale i Montessori 

pomůcky a didaktické hry. 

V průběhu roku bylo v rámci angličtiny žákům nabídnuto několik dobrovolných aktivit, v rámci 

kterých žáci vypracovávali prezentace, které následně představili svým spolužákům. 

V období, kdy vzhledem k pandemické situaci nebylo možné se vzdělávat prezenčně, probíhala 

online výuka. Žáci byli rozděleni do menších skupin a několikrát týdně pracovali společně 

s učitelkami. Navíc dostávali zadané úkoly i na doma.  

V květnu se žáci 3. a 5. ročníků zúčastnili Národního testování od společnosti Scio. 

Z testovaných žáků 5. ročníku jich celkem 6 mělo úroveň A1, 8 žáků mělo úroveň A2, 3 žáci 

dosáhli úrovně B1 a 1 žák úrovně B2.   
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IV Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na 

veřejnosti 
 

1. Základní škola  
Oranžová třída 

 

V roce 2020/2021 navštěvovalo oranžovou třídu 22 žáků. Rok jsme zahájili adaptačním 

týdnem, který jsme 

věnovali stmelovacím 

aktivitám v rámci třídního 

kolektivu a tématu Starých 

pověstí českých. V průběhu 

září jsme se seznamovali 

s podzimní přírodou, 

prvňáci trénovali písmena 

pomocí smirkové abecedy, 

také psaním do písku a 

později do písanky, druháci 

si písmo už jen upevňovali a 

třeťáci byli všem mladším 

spolužákům vždy oporou. 

V průběhu celého školního 

roku si vedly děti deník, 

kam si zapisovaly aktivity každého dne. Druháci a třeťáci zvládli týdenní plavecký výcvik. Výuka 

kosmické výchovy byla realizována ve velkých tematických celcích, které prostupovaly učivo 

matematiky i českého jazyka. V průběhu celého školního roku měli žáci možnost prožít velké 

příběhy podle M. Montessori. V průběhu celého roku, kdy děti byly ve škole, probíhala práce 

s Montessori pomůckami. Podzimní a jarní období bylo narušeno zavřením škol kvůli covidové 

situaci, výuka probíhala online v platformě MS Teams. Od úplně první online výuky tímto 

způsobem udělaly děti i my učitelé velký pokrok. Byli jsme ale velmi rádi, když jsme se mohli 

vidět opět ve třídě. Děti si v průběhu celého roku připravovaly prezentace na rozličná témata, 

zapojily se i nejmladší děti. Naučili jsme se spoustu dovedností, které v budoucnu jistě všichni 

využijeme. Na závěr školního roku jsme navštívili Ottovu tiskárnu, kde jsme viděli celý proces 

tisku.  Jiný den jsme absolvovaly workshop o prevenci bezpečnosti dětí a úvod do krav maga. 

Workshop pro nás připravil vedoucí dětské a juniorské sekce Krav maga Global. Slavnostní 

předání vysvědčení a rozlučka se třeťáky uzavřela celý školní rok.  
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Adaptační týden v Oranžové třídě 

Adaptační týden byl v oranžové třídě ve znamení Starých pověstí českých a české historie. 

S programem Hraj si! jsme vyrazili do Grébovky, kde měly děti připravené různé stanoviště, 

hry a výzvy týkající se českých pověstí, namátkou o Praotci Čechovi, Bivojovi, kněžně Libuši… 

Sportovali jsme, výtvarně tvořili, vymýšleli, bavili se.  Jiný den jsme navštívili Pražský hrad. Paní 

průvodkyně si pro nás připravila poutavé vyprávění, prohlídku i vědomostní kvíz. Mj. jsme 

navštívili Katedrálu a na závěr i hladomornu. Na společném kruhu jsme poté mluvili o 

čerstvých zážitcích. V mezidobí se naše činnosti zaměřovaly na stmelování kolektivu a 

vzájemné seznamování dětí.  

Žáci z prvního ročníku se díky starším spolužákům, především spolužačkám ze třetího ročníku, 

bez problémů začlenili do stávajícího kolektivu. Adaptační kurz byl přínosný pro všechny. 

Atmosféra na adaptačním kurzu byla velmi přátelská a žáci byli stále pozitivně naladěni. Začala 

se tvořit nová přátelství. 
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Modrá třída 

 

Modrou třídu ve školním roce 2020/21  navštěvovalo 22 žáků. Z toho bylo 13 chlapců a 9 dívek. 

Ve třídě se na výuce podílel pan učitel, 

paní učitelka a družinářka. K jedné 

z dívek ze třetího ročníku byla přidělena 

osobní asistentka. Pomoci paní 

asistentky využíval aktivně i chlapec 

z druhé třídy. Výuka Kosmické výchovy 

byla realizována ve velkých tematických 

celcích, které prostupovaly učivo 

matematiky i českého jazyka. V průběhu 

celého školního roku měli žáci možnost 

prožít základní Montessori příběhy a 

pracovat s Montessori pomůckami. 

Dvakrát bylo realizováno online vyučování, které probíhalo odděleně pro žáky jednotlivých 

ročníků, nad rámec online vyučování se každé pondělí a pátek žáci všech tří ročníků setkávali 

na online elipsách. Pro žáky bylo k dispozici úložiště úkolů, tipů a odkazů na MS Teams. 

Pokračovali jsme v návštěvě chráněné dílny Lemniskáta, na místo tradičních hudebně-

vzdělávacích programů přímo v Rudolfinu jsme využili dvou online programů (koncertu a 

workshopu) přímo s hudebníky z České filharmonie. 

 

Adaptační kurz Modré třídy Pro letošní adaptační kurz jsme vybrali motto „Společnými silami 

stoupáme k vrcholu“. Kurz probíhal formou výletů a workshopů bez tradičního přespávání. 

První den byl věnován převážně seznamovacím aktivitám na Boulderových lezeckých stěnách 

a v přilehlém parku Stromovka. Na druhý den jsme naplánovali celodenní výlet na horu Říp, 

páteční dopolední program pro nás připravilo sdružení Hraj si na téma zdolání hory Mount 

Everest. 
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Zelená a Fialová třída 

  

Začátek školního roku 2020/2021 jsme věnovali stmelování nového kolektivu pomocí 
skupinových a poznávacích her. 
Vytvářeli jsme si třídní prostředí 
dle vlastních návrhů. 
V Kosmické výchově jsme se 
zabývali živou a neživou 
přírodou. Environmentální 
výchovu jsme započali tématy 
životního prostředí, třídění 
odpadu, šetřením přírodních 
zdrojů a energií. Také jsme 
navštívili Modřanskou rokli, kde 
jsme se dozvěděli spoustu 
nového o místní flóře a fauně. 
Během školního roku si žáci 
prohlubovali znalosti o historii, 
a to od pravěku až k novodobým dějinám. Žáci si v průběhu roku připravili několik divadelních 
představení, které pak zahráli i svým mladším spolužákům z nižších ročníků. 
Během distanční výuky jsme se věnovali naší vlasti a také našim sousedním zemím. Žáci nám 
představili krásné prezentace na téma zajímavá místa z celé Evropy, která se jim podařilo 
navštívit nebo která by rádi navštívili v budoucnu. 
 

Věnovali jsme se i prevenci 
negativního vlivu některých 
technologií a nástrahám 
internetu. K tomuto 
tématu jsme viděli nejen 
divadelní ukázky, ale také 
se žáci seznámili s tím, jaká 
lákadla internet nabízí. 
Připomněli jsme si, že může 
být jak nápomocný, tak ale 
i nebezpečný. Žáci měli 
možnost se zapojovat, 
sdílet svoje zkušenosti a 
přicházet na vlastní řešení. 

S programem 
„Nekuřátka“ jsme měli 

možnost zjistit více o nebezpečí kouření a vlivu tabákových výrobků na naše zdraví. Hovořili 
jsme o tom, jak snadné je se nechat zlákat, co taková cigareta obsahuje, jak nás může omezovat 
a zda existují nějaké další alternativy. 
Vzhledem k distanční výuce se žáci měli čas věnovat čtení, jak vlastních, tak i povinných knih. 
Během prezentací knih byli  žáci inspirováni ke čtení jako takovému, k chuti a schopnosti 
diskuse, sdílení vlastního názoru. Třídními debatami a programy primární prevence, do kterých 
měli možnost žáci aktivně vstupovat, si utvářeli zdravé postoje a vlastní hodnoty k sebepojetí. 
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Na začátku roku jsme vstoupili do pilotního projektu Peace Jam, kde jsme se mimo jiné 
seznámili i s laureáty Nobelovy ceny míru. Společně s lektorkou jsme diskutovali o složitých a 
citlivých tématech, jako je násilí, předsudky proti národnostním menšinám, vytváření 
bezpečného a pozitivního klimatu ve třídě. Povídali si o emocích a o tom, jaké mají v životě 
člověka místo. Také jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o vzdálených kulturách, 
například o Dalajlámovi a Tibetu. U samotného povídání ale nezůstalo, protože jsme se zároveň 
zapojili do projektu Kozy pro Tibet, který pomáhá chudým lidem žijících v horách v Himálajích. 
Děti společně vytvořily prezentaci, kterou přiblížily poměry v Tibetu a o potřebě jim pomoci. 
Díky této práci se podařilo vybrat finanční částku na kozy, které se v Tibetu nakoupí a poputují 
do rodin vysoko v tibetských horách. Z takového úspěchu jsme měli všichni velkou radost. Žáci 
si uvědomili, jak důležitá je spolupráce a solidarita a jak hezký pocit je si pomáhat. 

   Na sklonku května a přelomu června se naši páťáci věnovali dalšímu velkému projektu. 
Pracovali na diplomových pracích a prezentacích, které pak ke konci školního roku představili 
před přítomnými spolužáky a učiteli školy. Díky online přenosu si je mohli poslechnout i rodiče. 
Témata byla různorodá, osobitá a do jednoho velmi zajímavá. Diplomové práce našich žáků 
jsou k nahlédnutí u pedagogů druhého dvojročí. 
Celým rokem nás v obou třídách provázela přátelská a respektující atmosféra umožňující 
příjemné pracovní klima. 
 
Dále již jen krátce zmíníme, že z celkového počtu 20 žáků pátých tříd odchází 8 na osmiletá 
gymnázia a 7 žáků zůstává a přechází do nově připravované 6. třídy Kouzelných škol.  
 

2. Výchovné a kariérní poradenství a školní metodika prevence  
 

Témata v rámci prevence sociálně patologických jevů 

 

Ve školním roce 2020/21 byly realizovány vícedenní zahajovací pobyty dětí a pedagogů 

zaměřené na stmelování kolektivu jednotlivých tříd a pozitivních kamarádských vazeb. Témata 

ve třídách KŠ byla zahrnuta celostně v rámci kosmické výchovy, osobnostně-sociálního 

zaměření, mediální a environmentální výchovy či výchovy ke zdraví.  

 

Smyslem všeobecné primární prevence jsou aktivity vedoucí k předcházení a omezení výskytu 

nežádoucích jevů. Jednou z forem předcházení důsledkům rizikového chování žáků jsou 

programy primární prevence, které poskytuje škole externí organizace Jules a Jil. Ve spolupráci 

připravujeme programy na témata, která jsou pro naši školu a jednotlivá dvoj/trojročí 

potřebná. Organizace má dlouhodobě propracovaný evaluační systém lektorské práce. 

Podporují hledání zdravého vztahu vůči sobě, vrstevníkům, společnosti i přírodě. Programy 

přispívají k prevenci a řešení rizikového chování, inspirují k objevování životních hodnot a 

utváření postoje v důležitých oblastech lidského života. 

Účelem projektu je osobnostně sociální rozvoj žáků, posílení vztahů uvnitř třídy včetně 

rozvíjení třídní identity, komunikace a spolupráce. Nedílnou součástí projektu jsou cílené 

aktivity vedoucí k posílení sociální koheze, komunikace, samostatného uvažování, týmové 
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spolupráce, řešení problémů a rozvoj osobnosti jednotlivých účastníků. Projekt je koncipován 

jako cyklus diskusních, herních a prožitkových programů, které jsou cílené na konkrétní třídní 

kolektiv. Prostředky a metody programů všeobecné primární prevence jsou zvoleny tak, aby 

žáci nejen získávali informace, ale především uvažovali o problematice samostatně i ve 

skupině. Programy podporují aktivní zapojení a samostatnou práci. S žáky diskutují v kruhu, 

hrají hry, vytvářejí aktivity, scénky a modelové situace, nacvičují asertivní techniky, reflektují 

prožité situace. Vedou žáky k uvědomění si vlastních postojů a hodnot a posílení pozitivních 

postojů a ke zdravému životnímu stylu. Poskytují pravdivé a objektivní informace, vedou žáky 

ke kritickému myšlení. 

Při spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky KŠ bylo sledováno dlouhodobé a 

systematické pozorování vývoje žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální 

vývoj v procesu výchovy a vzdělávání či objektivního hodnocení žáků. 

Ve spolupráci s paní ředitelkou školy byla poskytována individuální poradenství zákonným 

zástupcům, účast na sezeních vztahujících se k řešení výchovné či vzdělávací problematiky, 

týkajících se rizikových jevů, nebo při individuálních konzultacích s rodiči žáků na doporučení 

vhodného poradenského pracoviště u žáků KŠ. (PPP, logopedická péče a jiné). 

V oblasti kariérového poradenství probíhaly individuální tripartity s rodiči a žáky 4. a 5. tříd. 

Kouzelné školy nadále úzce spolupracují s naší primární (spádovou) Pedagogicko-

psychologickou poradnou pro Prahu 10, e-mail: ppp10@ppp10.eu a s dalšími spřátelenými 

poradenskými pracovišti: 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4, email: poradna@ppppraha.cz 

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 4, email: pppp@pppp.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna STEP, Kladno www.ppporadna.cz 

 

Kouzelné školy získaly pro následující rok 2021/2022 z vypsaného grantu finanční podporu od 

MHMP pro realizaci budoucích preventivních programů. 

 

Výzkum: podpora dyslektických žáků 

Škola se zapojila do dalšího projektu a žákyně naší školy se 
stane součástí státem podpořeného výzkumu, který si klade 
za cíl pomoci žákům s diagnózou dyslexie. Výzkum vede 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.  

 

 

 

mailto:ppp10@ppp10.eu
mailto:poradna@ppppraha.cz
mailto:pppp@pppp.cz
http://www.ppporadna.cz/
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3. Ekologická výchova a environmentální výchova 

 

Ekologický, environmentální, přírodovědný a všeobecně rozvíjející výukový program byl na 

začátku a na konci školního roku realizován edukačními programy při středisku ekologické 

výchovy v Toulcově dvoře a neziskové organizaci Koniklec.  

EVP doplňuje školní vzdělávací programy o praktickou ekologickou výchovu, která probíhá v 

podmínkách těžko dostupných většině školských zařízení. Aktivity jsou připravovány tak, aby 

se děti učily prožitkem, samy hledaly příčiny a řešení environmentálních problémů a získávaly 

odvahu k jednání ve prospěch životního prostředí. Programy využívají prvků problémového a 

projektového vyučování, citové, estetické, pracovní i dramatické výchovy. Rozvíjejí smyslové 

vnímání a fantazii. Učí děti vnímat v souvislostech, podněcují u nich aktivitu a tvořivost. 

Programy jsou přizpůsobeny věku účastníků a navazují na vzdělávací programy. 

Děti z Kouzelných škol rovněž pečují o zasazenou Lípu obecnou a poskytují ji všechny potřebné 

podmínky pro její zdravý růst a vývoj.  

 

Sbírka minerálů a zkamenělin 

Škole byla  odkázána sbírka minerálů a 
zkamenělin  od PhDr. Milomíra Pacholíka. Sbírka je 
to poměrně rozsáhlá.  Našli jsme vhodné místo v 
hudebně tak, aby byla sbírka přístupná žákům.  

 

 

4. Multikulturní výchova 
 

V letošním školním roce byla realizována etická, mediální a globální výchova v samotné náplni 

dopolední výuky i nadále v rámci projektů Jeden svět na školách a Peace Jam. Multikulturní 

tradice a zvyky světa byly rovněž zařazeny do programu školní družiny a dalších zájmových 

kroužků, do školy přicházeli hosté z jiných kultur. Žáci si sami připravovali mezinárodní 

snídaně. V multikulturní výchově využíváme přímo multikulturní prostředí třídy, kde dáváme 

prostor žákům z různého kulturního prostředí, aby sdíleli s ostatními dětmi jejich tradice, 

zvyky, hry a názory. Smíšené prostředí třídy i úzká spolupráce s mateřskou školou pomáhá 

dětem vnímat školu podobně jako rodinu, každý v ní má svou funkci a důležitost, i když každý 

trochu odlišnou. 
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Koza pro Tibet 

  

V rámci  programu se děti učí o příbězích laureátů Nobelovy ceny Míru. Prošly si příběhem 

Alfreda Nobela a Dalajlamy. V souvislosti s tím se seznámily s historií i současnou situací Tibetu. 

A protože každá lekce je zakončena nějakou akcí, výzvou, která děti vede k tomu, aby se 

zapojily, vymyslely nějakou činnost, aktivitu, kterou by mohly pomoci, tak jsme se dostali ke 

zkoumání neziskového segmentu, který se zabývá tibetskou otázkou. 

Děti ze zelené třídy si vybraly organizaci Most pro Tibet, která realizuje několik dlouhodobých 

projektů: adopce na dálku, vybavení dětí učebními pomůckami, podpora seniorů, podpora 

Nomádů…. A nejvíce je zaujal program „Koza pro Tibet“, který podporuje právě nomádskou 

komunitu. 

Máme za sebou prostudování programu, rozsáhlé debaty a vytvoření prezentace o Tibetu a o 

vysokohorských kozách. Děti ze zelené třídy prezentovaly svou práci v ostatních 3 trojročích a 

pozvaly své spolužáky, aby se připojili.  

Zelená třída toto natáčela video jako prezentaci.  

Most pro Tibet nám nabídl sdílet prezentaci dětí na svých sociálních sítích, aby nám pomohl 

zvýšit šance na nákup co nejvíce koz. 

  

 

 

5. Škola v přírodě 
 

Z důvodu vládních opatření ohledně COVID – 19 školu v přírodě zvládla uskutečnit pouze 

Oranžová třída, která v květnu vyrazila na ŠVP do Lužických hor, program celého týdne byl ve 

znamení sportu, přírody, zábavy, her a Harryho Pottera. Děti, které z různých důvodů zůstaly 

v Praze, prozkoumávaly okolí školy a následně zpracovaly prezentaci na téma „Toulky 

Vršovicemi“, kterou představili zbytku třídy. Moc nás bavil i malý příběh o geometrii a o 

Veliké řece. 
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6. Plavání 
Ve třetím zářijovém týdnu se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili povinného intenzivního plaveckého 

kurzu. Děti byly rozdělené na dvě skupiny. Za celý týden si děti procvičily základy 

třech plaveckých stylů (znak, prsa, kraul), správnou polohu těla, dýchání do vody, odrazy do 

splývání, skoky, orientace ve vodě. Všechny děti, dle svého uvážení, si vybraly vzdálenost, 

kterou chtějí samy za sebe uplavat. Možnosti byly - 12,5 m, 25m a 50m. A zde se přesně 

ukázalo, jaký velký kus práce děti udělaly.  

 

7. Soutěže  
Jako Montessori zařízení se snažíme u žáků podporovat vlastní sebehodnocení a vzájemný 

respekt. Soutěže bereme jako výzvy a jsou zcela dobrovolné. 

Naše absolventka členkou Moskevského baletu 

Máme velikou radost, že se našim absolventům daří i ve světě. Naše 
absolventka Emma Stráníková se stala členkou Moskevského baletu. 

Za největší úspěch baletní školy Terpsichore považují její zakladatelé a 
pedagogové přijetí jejich žačky Emmy Stráníkové, jako historicky 
první cizinky (již v 10 letech!) ke studiu na MGACH (Московская 
Государственная академия хореографии), neboli Baletní akademii 
Bolšovo Teatra v Moskvě (Bolschoi Ballet Academy). 

Emma je na svojí cestě za snem stát se primabalerínou. 

 

8. Spolupráce právnické osoby s partnery 
V rámci společenství škol, které sdružuje mateřskou školu, základní školu, gymnázium, vyšší 
odbornou školu a vysokou školu, dochází k úzké spolupráci všech zmíněných subjektů. 
Předností vzdělávání „pod jednou střechou“ je plynulý přechod z jednoho stupně vzdělávání 
na druhý ve známém prostředí. Přínosem je lepší propojenost vzdělávacího procesu, 
spolupráce při využití forem a metod práce a návaznost organizace a koncepce vzdělávání na 
jednotlivých stupních vzdělávání. Vzhledem ke kontinuitě a jednotící koncepci výuky jsou 
vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj všech typů gramotnosti žáků a položen pevný základ 
pro jejich celoživotní vzdělávání. Spolupráce funguje nejenom při sjednocování koncepce, vizí 
a cílů jednotlivých škol. 

Studenti těchto škol se přirozeně potkávají, jsou pro ně plánovány společné akce a vzájemné 
návštěvy (Škola nanečisto, Mikulášská besídka, adventní představení, společné výlety). Je 
podporována vzájemná spolupráce a respekt. Kouzelné školy spolupracují se Společností 
Montessori ČR. Společnost informuje ředitelku školy o akcích spojených s dalším vzděláváním 
pedagogických pracovníků. Pedagogové ZŠ se účastní oborových seminářů a workshopů 
pořádaných Společností Montessori. Společnost Montessori také organizuje spolupráci 
s dalšími mateřskými a zejména základními školami pracujícími podle pedagogické metody M. 
Montessori.  
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Rodiče jsou důležitým faktorem ve vzdělávacím procesu. Prostřednictvím seminářů, 
workshopů, hospitací a individuálních schůzek jsou rodiče informováni o aktuálním dění, 
pokrocích svého dítěte i principech Montessori metody. Naším cílem je vzájemná podpora a 
souhra výchovného působení v prostředí školy a rodiny. Rodiče naše aktivity vítají.  

Během rodičovských schůzek a konzultací (každý týden, každý učitel svůj konzultační den) mají 
rodiče možnost nahlédnout do dokumentů týkajících se jejich dítěte či koncepce školy (ŠVP, 
indexy). V tomto roce byly realizovány 1 hromadou rodičovskou schůzku a dvoje individuální 
konzultační schůzky. Rodiče jsou v celém procesu velmi aktivním prvkem, mají zájem se 
účastnit nejen seminářů a aktivit pořádaných školou, ale sami vznášejí různé nápady a témata, 
která jim připadají zajímavá. Jejich aktivitu vítáme a snažíme se aktuálně reagovat na jejich 
přání a připomínky. Každá třída má rovněž svého zástupce z řad rodičů. 

ZŠ i MŠ nadále spolupracuje s PPP na Praze 10 - Mgr. Kubíčková Pavla,  ředitelka poradny, 
speciální pedagog, kubickova@ppp10.eu. 

Škola má svého koordinátora ŠVP, PhDr. Olgu Doležalovou. 

Pomoc dobrovolnické organizaci Lékořice – výroba přáníček lidem na lůžkových odděleních 

Škola i školka vyráběly přání pro pacienty na dospělých odděleních LDN. Koordinátorkou 
projektu byla  ve škole paní družinářka Eva Škvorová. Pomohli jsme  tím lidem,  kteří se  cítí 
hodně osamělí a přání jim udělala radost. 

 

Solidarita zdravotníkům 

Ve chvílích, kdy naši lékaři a sestry potřebovali povzbudit a dodat sil, jsme spolu s dětmi 

vymysleli a následně realizovali projekt "Solidarita zdravotníkům". 

Domluvili jsme se se zdravotníky z oddělení ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, že 

jim pro zpříjemnění jejich nelehké práce upečeme různé dobroty. První várku jsme hlavní 

sestře na ARU předali 9. března 2021. A pak už jsme pekli a dodávali dobroty na nejrůznější 

oddělení FNKV. Lékaři, sestřičky a někdy možná i pacienti si mohli pochutnat na listových 

tyčinkách se špenátem, slaných šnecích, štrůdlu, perníku, nebo bábovce. A zapojovali se i 

rodiče. Jedna várka dobrot tak byla složena z chutného občerstvení z vynikající korejské 

restaurace. 

Děti byly báječné a některé se samy vrhly do pečení. Ty ostatní zase připravily krásná přáníčka, 

protože nejenom dobrotami, ale i laskavým slovem a vlídnou myšlenkou je možné přispět 

v těžkých dobách. 

 

Grant 

Z usnesení Rady HMP č. 547 ke dni 1. 4. 2019 jsme získali finanční podporu v programu 

všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování pro školní rok 2019/2020. Modul 

je zaměřen na podporu projektů primární prevence všech typů rizikového chování zaměřené 

na děti a mládež, které se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou.  

mailto:kubickova@ppp10.eu
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Zapojení do projektu MAP II 

V rámci projektu MAP II jsme se připojili k členské základně na spolupodílení se na místním 

akčním plánování rozvoje vzdělávání na území MČ Prahy 10. Tato realizace MAP II probíhá od 

1. 1. 2019 do 31. 12. 2022. Hlavním cílem projektu MAP II je pokračovat společně v započatém 

procesu místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 10.  Řídící výbor 

MAP rozvoje vzdělávání II sdružuje zástupce/aktéry působící v oblasti předškolního, školního, 

neformálního vzdělávání a zástupce rodičů, veřejnosti, a je hlavním pracovním orgánem 

partnerství MAP.  

 

Hlavní cíl: 

Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území MČ Praha 10 a 

intervence naplánované během MAP I. Projekt je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání v 

mateřských a základních školách prostřednictvím spolupráce zřizovatelů škol, jednotlivých ZŠ 

a MŠ, nestátních neziskových organizací a ostatních aktérů působících ve vzdělávání na území 

MČ, včetně rodičů dětí a žáků a veřejnosti. 

 

V průběhu školního roku proběhly programy v rámci primární prevence, které byly 
financovány z grantu MHMP. 
 
 

1. + 2. + 3.  Umíme se domluvit 

1. + 2. + 3.  Rozvoj emoční inteligence 

4. + 5.  Nekuřátka 

4. + 5.  Digitální wellbeing 

4. + 5.  Učíme se spolupracovat 
 

 

Charitativní sbírky  

Ve školním roce 2019/2020 nebylo možné kvůli pandemii Covid 19 realizovat charitativní 

sbírku.  

 

9. Další aktivity, prezentace 
O naší škole a celém Společenství škol se snažíme informovat širší veřejnost prostřednictvím 

různých médií – internetu, internetových zpráv, novinových článků či akcí pořádaných školou 

(dny otevřených dveří, přípravný kurz „Škola nanečisto“, informační setkání v mateřských 

školách a mateřských centrech, přednášky pro veřejnost).  6. 4. byl zahájen zápis do 1. ročníků. 

V tomto školním roce online formou.  Ředitelka a zástupkyně provedla ve třídách 10 hospitací, 

při kterých hodnotila práci třídních učitelů, učitelek angličtiny a družinářek. Učitelé také 

formou formuláře hodnotili svou vlastní činnost a definovali silná a slabá místa pedagogického 

procesu ve třídách. 
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10. Hodnocení činnosti školní družiny 
Modrá družina 

I v letošním školním roce se naší družiny dotkla situace s pandemií Coronaviru a v obou 
pololetích byla na cca 1 měsíc mimo provoz. V této době jsme se věnovali charitativní činnosti 
– s přispěním rodičů jsme pekli buchty zdravotníkům do Vinohradské nemocnice na covidová 
oddělení. Žáci vyráběli přáníčka pro zdravotníky i pro lehčí pacienty. 

V období Velikonoc jsme pro žáky a jejich rodiče připravili velkou hru po okolních parcích, kde 
se mohli dozvědět zajímavosti týkající se velikonočních tradic. 

Vzhledem k tomu, že zájmové kroužky tento školní rok nebyly v provozu (Covid), trávili jsme s 
žáky venku více času než obvykle. 

 
Odpočinková činnost: V rámci odstraňování únavy 
žáků po vyučování jsme využívali především relaxaci 
s čtením knih od známých autorů. Další odpočinek, 
dle individuálních potřeb, byl střídán bloky s 
nekompetitivními hrami. 
 
Zájmová činnost: V přírodovědné oblasti žáci 
sledovali proměny přírody v ročních obdobích. 
Letošní zima nám přála a tak jsme pozorovali vodu v 
různých skupenstvích. Žáci si užili sněhu jak na zimní 
radovánky, tak na výtvarné tvoření (např. malování 
na sníh vodovkami). Pozorovat jsme mohli i 
proměnu ovoce vlivem mrazu (mražená lízátka). V 
jarních měsících žáci pěstovali ve třídě sazeničky 
bylinek a rostlin. 

V kulturní a  estetické oblasti se žáci věnovali nácviku divadla Mrazík, které ve vánočním čase 
on-line zahráli svým rodičům a blízkým. 

Následně žáci zažili slavnost Tří králů, Masopust, v rámci Svátku matek jsme se věnovali 
mateřství a vlastnostem maminek. Žáci vyráběli přáníčka, šili jehelníčky a mazlíčky. Dále jsme 
se věnovali nejrůznějším výtvarným technikám – pískování, foukání skla (workshop), tvorbě 
zajímavých staveb ze stavebnic a vaření. 

Morální rozvoj byl podpořen aktivitami s využitím karet ctností, sestavením a dodržováním 
pravidel chování ve skupině, adventními diskusemi na téma „dobré skutky“  a rozpravou o 
pozitivních vlastnostech maminek (ale i tatínků), v rámci Svátku matek. 

Věnovali jsme se kolektivním aktivitám rozvíjejících sociální kompetence, sebepojetí a 
kreativitu. 
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V oblasti pohybu a sportu jsme  v zimních 
měsících provozovali především sáňkování 
a bobování. V ostatních měsících pak 
nejrůznější venkovní pohybové hry – 
míčové hry, frisbee, skákání panáka atd. 

Příprava na vyučování: Byla zajištěna 
průpravnými cvičeními zaměřenými na 
rozvoj jemné a hrubé motoriky, občasnými 
vstupy vázající se k dějinám naší republiky, 
procvičováním paměti a nácvikem čtení s 
porozuměním. 

 

 

Zelená a fialová družina 

Ve školním roce 2020/ 2021 jsme se opět snažili kolektivy dětí z Fialové a Zelené třídy propojit 

především v družině. 

Tak jako ostatní oblasti života i školní družinu zasáhla 

situace okolo pandemie COVID-19 a velkou část 

školního roku jsme se scházeli pouze online, a tak jsme 

bohužel některé z naplánovaných aktivit nemohli 

uskutečnit. I přesto jsme stihli spoustu akcí jako je 

například Mikulášská oslava, Pečící odpoledne či 

workshop Foukání skla.   

Jako základní družinová třída nám sloužila učebna 

„Kosmická“, kde jsme se všichni začátkem odpoledne 

sešli na kruhu a pověděli si plány společné i 

individuální. K využití nám sloužila také učebna Zelené 

třídy, která byla určena na klidnější činnosti v podobě četby, přípravy na vyučování, relaxace 

a deskových karetních či vlastních her. 

Třída Kosmická naopak sloužila k činnostem aktivnějším a 

hlučnějším, jako je například práce se dřevem, kolektivní 

hry, tanec, zpěv či vaření, pečení a kreativní vyrábění všeho 

druhu. 

Od začátku školního roku jsme také hojně navštěvovali 

Heroldovy sady, kde měly děti možnost vydovádět se 

v přírodě a věnovat se venkovním sportovním aktivitám a 

hrám jako fotbal, ping pong, hra na honěnou, 

schovávanou, hry s frisbee či švihadly a cvičení i 

protahování těla na čerstvém vzduchu. Nedílnou součástí 

pobytu venku jsou pak kolektivní hry pro podporu 
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kolektivu, zvládání agrese, rozvíjení kolektivní spolupráce či takové, které si žáci vymýšlí sami 

a učí je i spolužáky z nižších ročníků. 

 

Oranžová družina 

Školní rok 20202021 byl ovlivněn pandemií covid-19, ale i přesto jsme v družině stihli spoustu 

zajímavých aktivit. Děti měly možnost stmelovaní se jako kolektiv. 

Děti se věnovaly výtvarným aktivitám např. výroba vlastní stolní hry, koláž z přírodnin, výzdoba 

třídy na Vánoce/Velikonoce, výroba valentýnek, výroba obrů ve skupinkách apod. 

V hudební oblasti jsme se seznamovali s hudebními nástroji a jejich jmény, hudebními 

vlastnostmi, držením apod. 

Ve třídě proběhl karneval, soutěže, tanec s přehlídkou masek. 

Oslavili jsme Den země a věnovali se ekologické výchově. 

Uspořádali jsme workshop foukání skla, děti si mohly vyrobit a vybrat rampouch nebo 

skleněnou kouli ze skla, kterou si pak společně ozdobily. Ve třídě byl neustálý přístup k různým 

kreativním a společenským hrám, stavebnicím a jiným. 

Květen byl pro děti měsícem pozorování. Děti dostaly housenky, o které se společně staraly a 

pozorovaly jejich přeměnu v motýly. Společně je pak vypustily v Heroldových sadech. 

Celý rok jsme často navštěvovali Heroldovy sady. Zde byl krásný prostor pro míčové hry, 
cvičení na venkovní posilovně, nebo se účastnit hledání pokladu a věnovat se skupinovým 
aktivitám. 

                                        
 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 v průměru 70 žáků. 
 

11. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)   
V rámci školní družiny mají žáci obvykle možnost navštěvovat zájmové kroužky: dramatický, 

sportovní hry, výtvarné hrátky, šachy, tvořivé ruce, jógu, flétnu, španělštinu a přípravu na 

přijímací zkoušky na gymnázia. Kroužky navštěvuje velké procento dětí. Na všechny odpolední 

aktivity i činnost družiny míváme velmi dobrou zpětnou vazbu od dětí i od rodičů.  
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Ve školním roce 2020/2021 nebylo možné kvůli pandemii Covid-19 realizovat zájmové 

kroužky. 

12. Ostatní 
Kurzy pro získání základního vzdělání (počet 0) 

Přípravné třídy ZŠ (počet 0) 

Asistenti pedagogů (počet 3) 

 
 

 

Mateřská škola 
Autoevaluace mateřské 

školy (dále jen MŠ) vychází 

z Vyhlášky č. 15/2005 Sb., 

kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a 

vlastního hodnocení školy, 

ve znění vyhlášky č. 

195/2012 Sb. 

Vlastní hodnocení školy 

zpracováváme ročně. 

Výstup autoevaluačního 

procesu má vést ke zkvalitnění ŠVP a výchovně vzdělávacího procesu. Autoevaluace informuje 

zřizovatele školy o její činnosti. 

Cílem autoevaluace je zlepšovat úroveň školy prostřednictvím zjištění aktuálního stavu 

v daných oblastech a přijetí reálných opatření. Důležité je využití pozitivních nápadů, které se 

v autoevaluačním procesu objeví. 

 

Vlastní hodnocení školy za období od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020 

Školní rok 2020/2021 byl zahájen  1.září 2020. K tomuto datu bylo přijato 18 dětí, tedy plná 

kapacita. Celkem MŠ navštěvovalo 18 dětí s pravidelnou docházkou. Věkové složení třídy 

bylo pět předškoláků, pět pětiletých a osm čtyřletých dětí. Do 1. třídy základní školy odešlo 

pět dětí, z nichž tři děti nastoupily do základní školy Kouzelných škol. Průměrná docházka ve 

školním roce 2020/2021 byla 14,5 dětí. 

Poznámka: Vzhledem k dále uvedeným omezením je průměrná docházka vypočtena za 9 

měsíců. 1 celý měsíc byla MŠ uzavřena úplně, další měsíc částečně, a to MŠ polovinu měsíce 

navštěvovalo 5 předškoláků bez jediné absence. Pokud bychom průměrnou docházku 
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vypočetli pouze za opatřeními nedotčených 8 měsíců, kdy MŠ mohli navštěvovat všichni žáci, 

byla by tato 15,7 dětí. 

Školní rok zasáhla mimořádná opatření z důvodu prevence šíření Covid-19, MŠ byla vládním 

nařízením uzavřena pro prezenční výuku od 8. 3.  do 9. 4. Dále v souladu s krizovým opatřením 

vlády ČR od 12. 4. do 30. 4. mohla být MŠ otevřena jen pro povinné předškolní vzdělávání. 

Všechny děti bez rozdílu věku mohly MŠ navštěvovat až od 3. 5. 2021. V době uzavření MŠ 

byla nejen pro předškoláky nabídka online aktivit a každý týden byla připravována celá škála 

materiálů pro domácí práci – tvoření, inspirace ročním obdobím, básničky a omalovánky a 

zejména pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, předmatematické a předčtenářské 

dovednosti.  

 

Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti 
Výchovně vzdělávací proces vycházel ze školního vzdělávacího programu školy. Kroužek 

předškoláků pracoval podle upraveného programu „Šance pro vaše dítě“ a realizoval se 

v prostorách MŠ.  

V tomto školním roce jsme se zaměřili na témata kopírující roční období, tradice v kalendáři 

našich předků a zejména poznávání života kolem nás. Se začátkem školního roku se děti 

seznamují se školkou, vytvářejí a učí se pravidlům, poznávají se navzájem a připomínají si 

zdvořilostní formy chování. Na podzim se věnujeme plodům našich zahrad, různým druhům 

zeleniny a hub, ale také přípravám na zimu, tj. co se děje na zahradě a co se děje ve volné 

přírodě, v lese. Neopomněli jsme i téma dopravy (včetně bezpečnosti silničního provozu), 

rodiny (jak se bydlí na venkově a ve městě), různých povolání. V zimě jsme se věnovali tomuto 

ročnímu období (vč. zimních sportů a oblečení, zimujícím ptákům a poznávali stopy zvířat), 

následovalo téma čas, lidské tělo, vesmír a naše planeta.  Jarní období jako každý rok přináší 

témata rostlin, život na louce a u vody, vývoj živočichů, dále život na statku, má vlast - její krásy 

a historie, rozvinuli jsme témata živly země, mořský svět, exotické ovoce. Školní rok děti 

uzavřely vlastními prezentacemi, kdy některé děti odprezentovaly druhým témata, která je 

zajímají. 

U starších dětí jsme se zaměřili na rozvoj jazyka, samostatnost a správnost vyjadřování, práci 

s abecedou a na přípravu na čtení, někteří předškoláci se dostali k pokročilému Montessori 

materiálu – zejména sčítání a odčítání v matematice. S oblibou pracovali v menších skupinkách 

s Montessori materiálem. U nejmladších dětí jsme zaznamenali velké pokroky v sebeobsluze, 

samostatnosti při dokončování činností a vyjadřování svých požadavků.  

K doplnění výuky probíhaly zájmové činnosti, do kterých se zapojovala většina dětí: jóga pro 

děti, výtvarné činnosti, skupinová práce předškoláků a hudebně pohybové činnosti. Převážně 

pro předškoláky jsme stejně jako loňský rok zprostředkovali výběrový kroužek „Malé flétny“. 

Kroužek vedla Aneta Metelková.  

Výuka anglického jazyka probíhala v souladu s výchovně vzdělávacím programem a z velké 

míry reflektovala na probíraná témata. Děti se s angličtinou setkávaly přirozenou formou 

v rozsahu 11,5 hodin týdně, elipsy probíhaly hravou formou písniček a říkanek s pohybovými 
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aktivitami. Vedle řízené činnosti se děti v průběhu výuky setkávaly s anglickým jazykem 

v denních činnostech a měly možnost v něm komunikovat, hrát si apod. Děti pracovaly s 

nadšením. 

Po celý školní rok se dařilo děti motivovat, pracovaly se zaujetím a posouvaly se v jednotlivých 

oblastech vzdělávacího programu. Předškoláci se vzájemně motivovali při psaní, 

čtení, matematických a prostorových činnostech. Často je následovaly i mladší děti, kterým se 

v práci rovněž dařilo. Většina z nich je vzhledem k svému věku soustředěná s přiměřenou 

dobou pozornosti. Jsou schopni spolupráce ve skupinkách i individuální práce. Ze začátku měly 

některé z nově příchozích dětí určité problémy s respektováním pravidel. Pomohla jim 

důslednost při vyžadování pravidel ze strany pedagogů. Školní rok hodnotíme jako úspěšný ve 

všech oblastech. Děti pracovaly se zájmem. Kolektiv dětí byl kooperující. 

 

Personální zajištění vzdělávání 
Výuku zajišťovaly učitelky Eliška Augustinová a Henrieta Blažková, která byla součástí týmu 

mateřské školy Kouzelných škol i v předchozích letech. Jedna z učitelek je ke své práci 

kvalifikovaná a obě mají zkušenosti s prací s dětmi. Obě absolvovaly akreditovaný Diplomový 

kurz Montessori pedagogiky pořádaný Společností Montessori. Výuku angličtiny vedla Aneta 

Metelková. S učitelkami úzce spolupracuje při výdeji jídla a při pobytu mimo budovu MŠ 

hospodářka Ilona Csingerová. Kouzelné školy vedla ředitelka Mgr. Martina Štanclová. 

 

Spolupráce učitelů 
Učitelky spolupracovaly při tvorbě měsíčních plánů, při realizaci jednotlivých témat v českém 

i anglickém jazyce, vzájemně se doplňují. Snažily se o jednotný postup při vytváření pravidel 

ve třídě a jejich dodržování. Podařilo se jim vytvořit bezpečné a tvůrčí prostředí ve třídě, což 

se odráželo na spokojenosti dětí. Též došlo k vytvoření nových pomůcek a dalšího pracovního 

materiálu.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků    
V tomto školním roce probíhaly jen online kurzy, pedagogové si vzájemně sdíleli poznatky a 

postřehy z kurzu Montessori – Růst společně. Vzájemně se podporují ve svém seberozvoji a 

metodách psychohygieny. 

 

Spolupráce s rodiči 
Spolupráce s rodiči byla dobrá. Rodiče projevovali zájem o práci dětí i o dění v MŠ. Účastnili se 

společných akcí. Uskutečnily se individuální rozhovory, kde se rodiče zajímali o adaptační 

proces, rozvoj dítěte, práci s pomůckami a přípravu na vstup do základní školy. V průběhu roku 

byly vypsány dvakrát konzultace s rodiči, kterých se téměř všichni rodiče zúčastnili.  



30 
 

Dle potřeby probíhaly i další neplánované rozhory. Na začátku školního roku se uskutečnila 

třídní schůzka. Některé plánované akce ve školce proběhly bez účasti rodičů, jako vánoční 

besídka, masopust, rozloučení s předškoláky. Velikonoční tvůrčí dílna, oslava Dne matek ani 

závěrečná zahradní slavnost se nemohly z důvodu mimořádných opatření konat. Některé akce 

a výlety na druhé pololetí nebyly vzhledem k situaci už naplánovány. 

 

Akce školy ve školním roce 2020/2021 
Akce školy probíhaly v návaznosti na probíraná témata a projekty a byly oživením práce 

mateřské školy. 

1) Třídní schůzka při zahájení školního roku, individuální konzultace s rodiči o rozvoji 

dítěte a navíc pro rodiče nově přijatých dětí  

2) Fotografování 

3) Průvod na sv. Martina (akce organizovaná ZŠ) 

4) Mikulášská nadílka 

5) Vánoční nadílka, oslava Vánoc 

6) Masopustní karneval 

7) Velikonoční hra (na území Prahy) 

8) Foukání skla 

9) Workshop Bubnování 

10) Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky 

 

Plánované akce, které kvůli mimořádné situaci nemohly bohužel proběhnout  

1) Divadlo U Hasičů, představení „Začarovaný les“ 

2) Divadlo U Hasičů, představení „Betlémská hvězda“ 

3) Vánoční tvůrčí dílna a Vánoční posezení s rodiči  

4) Den otevřených dveří 

5) Depistáž předškoláků (PPP10) 

6) Velikonoční tvůrčí dílna 

7) Oslava Dne matek 

8) Závěrečná zahradní slavnost s rodiči  

 

 

Řízení školy 

O mateřské škole a celém společenství škol se snažíme informovat širší veřejnost 

prostřednictvím různých médií, internetu, internetových zpráv, novinových článků či akcí 

pořádaných školou (den otevřených dveří, informační setkání v mateřských školách a 

mateřských centrech). Od 2. do 16. května proběhly zápisy do mateřské školy Kouzlených škol. 

V březnu měl proběhnout den otevřených dveří mateřské školy, který se z důvodů 

mimořádných opatření nekonal. Se zájemci o MŠ bylo jednáno individuálně. 
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V  Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 

V  školním roce 2020/2021 nebyla uskutečněna kontrola inspekčních orgánů. V průběhu školního 
roku se uskutečnilo telefonické šetření ČŠI ohledně online výuky. 

VI Základní údaje o hospodaření školy¹ 

(hodnoty z předběžné účetní závěrky k 31. 8. 2021)  

 
a. Výnosy v Kč 

 MŠ ZŠ Celkem 

Školné a poplatky  2 315 975 6 594 850 8 910 825 

Kroužky  10 000 71 700 81 700 

Školní družina  0 395 300 395 300 

Ostatní akce (škola v přírodě, adaptační kurzy) 0 64 000 64 000 

Stravování** (výdejna MŠ) 198 862 0 198 862 

Dary přijaté (dar od fyzické osoby)  0 0 0 

Dotace od MŠMT na provoz ZŠ  1 205 126 7 341 149 8 546 275 

Dotace MŠMT na provoz družiny  0 1 160 351 1 160 351 

Doplňková činnost* 0 0 0 

Ostatní výnosy 193 074 605 375 798 449 

Výnosy celkem 3 923 037 16 232 725 20 155 762 

* Účetní jednotka nevykonává doplňkovou (hospodářskou) činnost 

** Stravování žáků ZŠ zajišťuje jiné školské zařízení 

 

b. Náklady v Kč 

 MŠ ZŠ Celkem 

Kancelářské potřeby 1 746 5 239 6 985 

Spotřební materiál pro výuku  18 149 127 326 145 475 

Knihy, učebnice 3 575 10 728 14 303 

Majetek do 40 tis. 7 929 239 332          247 261 

Náklady na pořízení jídel (výdejna MŠ) 203 190 0 203 190 

Nákup potravin pro MŠ 149 287 0 149 287 

Ostatní spotřeba materiálu 86 917 232 012 318 929 

Spotřeba energií (elektřina, vodné, teplo) 89 645 267 578 357 223 

Osobní náklady 1 686 053 11 404 915 13 090 968 

Služby (nájem, opravy, pojištění apod.) 884 322 3 246 984 4 131 306 

Ostatní náklady  14 208 170 992 185 200 

Náklady celkem 3 145 021 15 705 106 18 850 127 
  

 

1) Pozn.: Předběžné hodnoty k 21. 9. 2021. Účetním obdobím účetní jednotky je školní rok tj. 
období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. Účetní závěrka, ze které uvedené hodnoty vychází, nebyla 
k datu vyhotovení výše uvedeného přehledu o hospodaření doposud sestavena.  
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VII Problematika související s COVID-19 
 

Distanční výuka 

Od středy 14. října 2020 přešel opět i 1. stupeň ZŠ na online výuku. Kouzelné školy již měly 

připravenou online platformu MS Team a zajistily již v následujícím týdnu pokračování vzdělávání 

jiným způsobem. Tedy fakticky byla zajištěna kontinuita vzdělávání bez jakéhokoliv přerušení.  

Kouzelné školy po celou dobu nabízely rodičům, pro které byla online výuka z jakéhokoliv důvodu 

nepřijatelná nebo technicky nerealizovatelná, alternativní formy výuky prostřednictvím 

pracovních sešitů, včetně alternativních způsobů distribuce těchto sešitů. Vedle standardně 

rozvrhované online výuky pak byli jednotliví učitelé žákům průběžně k dispozici k individuálním i 

skupinovým konzultacím. Náhradní zajištění vzdělávání Kouzelnými školami v době, kdy prezenční 

výuka v důsledku zásahu vyšší moci nebyla možná, bylo oceněno i Českou školní inspekcí při 

kontrole v době pandemie.  

Jeden z principů Montessori pedagogiky – Pomoz mi, abych to dokázal sám, byl naplněn i v této 
nelehké době. V duchu tohoto principu probíhala prezenční výuka ve škole, kdy její značná část 
byla věnována procvičování a samostudiu podle individuálních předpokladů každého jedince, na 
němž je i volba, kdy, kde a s kým tento úsek vzdělávání absolvuje. Přitom v žádném případě nešlo 
o to, aby rodiče suplovali další výklad látky, ale spíše aby zpřístupnili dětem, pokud možno v plném 
rozsahu, možnosti vzdělávání v online prostředí, které škola dětem nabízela v nadstandardně 
vysoké kvalitě. 

Vážíme si zájmu rodičů o úroveň výuky v uplynulém období a děkujeme za jejich podporu i kritické 
připomínky. Jsme přesvědčeni, že i tato zkušenost nás dále posune v našem cíli, poskytovat 
Montessori vzdělávání v nadstandardní kvalitě. 

 

 

Výroční zpráva byla projednána dne 27. 8. 2021 pedagogickou radou. 

Výroční zpráva byla schválena dne 5. 10. 2021 školskou radou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ………………………………………………………………… 

 

Zpracovala v Praze dne 4. 9. 2021    Mgr. Martina Štanclová 


