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Výroční zpráva 
Základní školy Montessori Pardubice, příspěvkové organizace 

za školní rok 2021/2022 
 
Zpracována dle § 7 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 
 
I. 

Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace 
Erno Košťála 870 
530 12 Pardubice 
IČ 09652558 
ID kjzw6v 
tel.  605 245 100 
e-mail   reditel@zsmontepce.cz 
 
Statutární město Pardubice 
Pernštýnské nám. 1 
530 02 Pardubice 
IČ 00274046 
ID ukzbx4z 
 

 
 
Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace byla zřízena k 1. 1. 2021 na 
základě usnesení č. Z/1622/2020 z 24. 9. 2020 a vydáním Zřizovací listiny ze dne 30. 9. 2020. 
Jejím zřizovatelem je Statutární město Pardubice. 
 
Ředitelem školy byl jmenován na základě výběrového řízení dne 15. 12. 2020 pan Mgr. Jan 
Václavík. Zástupcem ředitele byla od 1. 9. 2021 jmenována paní Mgr. Marcela Cibulková 
(Žáková). 



Při Základní škole Montessori Pardubice, příspěvkové organizace je zřízena školská rada o 
celkovém počtu 6 členů. Za zřizovatele byly do školské rady delegovány paní Dana Šťásková a 
paní Miriam Šotková. Rodiče zastupuje paní PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D. a paní doc. RNDr. 
Lucie Korecká, Ph.D. a za školu ve školské radě pracují Mgr. Marcela Cibulková a Mgr. Petr 
Fiala. 
 

II. 
 

Základní škola Montessori Pardubice vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku dle 
oboru vzdělání č. 79-01-C/01 Základní škola. 
 

III. 
 

Charakteristika školy 
 

Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace je tvořena čtyřmi třídami 
prvního stupně. Ty jsou rozděleny do dvou trojročí. První je tvořeno žáky 1. až 3. ročníku, druhé 
pak žáky 4. a 5. ročníku. S nimi úzce spolupracují žáci 6. ročníku. Druhý stupeň tak byl tvořen 
třídami 6., 7. a 8. ročníku. Devátý ročník bude mít naše škola až ve školním roce 2022/2023. 
V tomto školním roce školu navštěvovalo celkem 138 žáků, z toho 91 na I. stupni a 47 na II. Do 
ŠD bylo přihlášeno 58 žáků. 
Naše škola je od 1. 9. 2021 umístěna v samostatném pavilonu komplexu budov ZŠ Dubina 
v Pardubicích. S touto školou společně využíváme tři tělocvičny, rozsáhlé venkovní hřiště a 
školní jídelnu. Samostatně má naše škola potom k dispozici 9 učeben, žákovskou dílnu, 
žákovskou kuchyňku, jazykovou učebnu, prostornou hernu školní družiny, moderní hygienické 
zázemí, šatny a prostory pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy. K budově školy 
patří i oplocená školní zahrada, na které dojde k vybudování školního hřiště, školní zahrady a 
venkovního sportoviště. 
Škola je částečně vybavena Montessori pomůckami, které byly převedeny z bývalého 
působení Montessori tříd na ZŠ Polabiny I. a průběžně dochází k dovybavení tříd dalšími 
pomůckami. Škola je nově a plně vybavena informačními technologiemi. Dosažení 
kompletního vybavení všemi potřebnými pomůckami dojde až v delším časovém horizontu. 
Vedle vlastní činnosti škola úzce spolupracuje se Spolkem Montessori Pardubice, ve kterém 
má důležitou širokospektrální podporu. Další spolupráce probíhá se subjekty MŠ Klubíčko 
Pardubice a Elipsa – Montessori centrum Pardubice, o.p.s. 
 
IV. 
 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Kategorie Jméno 

Ředitelé a zástupci ředitele školy Mgr. Jan Václavík 
Mgr. Marcela Cibulková 

Učitelé 1. stupně základní školy Mgr. Radka Červinková 
Mgr. Marie S. Hofericová 
Ing. Markéta Juráková 
Ing. Kateřina Kajová 
Mgr. Lucie Mrázková 



Učitelé 2. stupně základní školy Věra Čermáková 
Mgr. Petr Fiala 
Mgr. Inna Klátilová 
Mgr. Irena Lněničková 
Mgr. Lenka Mezera 
Mgr. Veronika Mrázková 
Kamila Nekolová 
Bc. Libuše Tesařová 
Mgr. Vendula Zemanová 

Asistenti pedagoga Lucie Doležalová 
Šárka Habešová 
Kamila Nekolová 
Mgr. Vendula Zemanová 
Ing. Markéta Juráková 
Petra Kubíková 
Tereza Smolíková 

Vychovatelé Blanka Barešová, Dis. 
Mgr. Dis. Daniela Hanušová 
Bc. Karolína Skácelová 

Technickohospodářští pracovníci Věra Čermáková 

Provozní zaměstnanci Jarmila Hebká do 31. 12. 2021 

Marie Hegrová 
Pavel Korf 
Daniela Mrštíková od 1. 2. 2022 

 
V. 
 
Řádný zápis do 1. ročníku pro školní rok proběhl na naší škole dnech 20. – 21. 4. 2022. Bylo 
podáno celkem 30 přihlášek. Z tohoto počtu pak byly podány i 3 žádosti o odklad školní 
docházky. Rozhodnutí o přijetí bylo předáno 23 zákonným zástupcům. Všem žádostem o 
odklad bylo po doplnění požadovaných potvrzení vyhověno. U 4 žádostí bylo řízení 
pozastaveno a došlo k zpětvzetí žádosti o přijetí. Proti rozhodnutí nebyla podána odvolání. 
 
Dne 15. 6. 2022 proběhl mimořádný zápis do základní školy pro ukrajinské děti. Byly podány 
celkem 2 žádosti o přijetí, kterým bylo vyhověno. 
 
VI. 
Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 
VII. 
 
Žáci školy se ve školním roce 2021/2022 vzdělávali dle Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání Základní škola Montessori Pardubice.  
Ve školním roce 2021/2022 neměla naše škola 9. ročník. Celkový počet žáků školy činil 138. 
Žáci 5. ročníku se zúčastnili celoplošného testování z oblasti matematiky, českého jazyka a 
studijních předpokladů. 
 



VIII. 
 
Ve školním roce 2021/2022 byla prevence sociálně patologických jevů řešena spoluprací 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí, Krajským centrem primární prevence 
Dohodou o spolupráci při realizaci programů primární prevence, v rámci které se uskutečnil 
program „Program všeobecné primární prevence Začátek“, který řeší nastavení pozitivních a 
dobrých vztahů uvnitř nového kolektivu. 
 
IX. 
 
Jako prioritu si naše škola stanovila vzdělávání učitelů v oblasti Montessori pedagogiky. 
Zaměřili jsme se hlavně na oblast vzdělávání 2. stupně a systému realizace a vedení školní 
„Farmy“. Učitelé 2. stupně absolvovali vzdělávací kurz Montessori institutu v Praze, ředitel 
školy, zástupce ředitele a třídní učitel 7. ročníku navštívili školní farmu ZŠ Montessori Perlička 
v Křížovicích u Brna. Učitelé školy dále absolvovali vzdělávací kurz pro výuku anglického jazyka 
a seminář k výuce umění. Školní psycholog se zúčastnil semináře k využití herního pískoviště. 
Pro pedagogy byly dále uspořádány vzdělávací přednášky HZS Pardubice k požární ochraně, 
geologii od Bohdana Kandra „Úvod do poznávání hornin a minerálů“ a pro rodiče a učitele 
seminář PhDr. Jana Svobody „Rodičovská láska – její obsah“.  
 
X. 
 
V průběhu školního roku 2021/2022 se žáci školy a jejich zákonní zástupci z veřejných akcí 
zapojili do účasti na Lidovém běhu Vaňka Vaňhy dne 15. 4. 2022. Dne 29. 4. 2022 pak ŠD 
společně se Spolkem Montessori uspořádala v areálu Apolenky Čarodějnický rej. 
 
XI. 
 
Ve školním roce 2021/2022 nebyla na Základní škole Montessori Pardubice, příspěvkové 
organizaci ze strany České školná inspekce provedena žádná inspekční činnost. 
 
XII. 
 
Základní škola Montessori Pardubice hospodařila v kalendářním roce 2021 se 
schváleným provozním rozpočtem ve výši 1 720 000 Kč, který škole poskytl zřizovatel školy 
Statutární město Pardubice. Tato částka byla dále navýšena o 310 000 Kč na nákup vybavení 
nové ZŠ, které nebylo zahrnuto v projektu a o 90 000 Kč investičního prostředku na nákup 
keramické pece s vybavením. V závěru roku pak byl škole poskytnut účelový prostředek ve výši 
2 000 000 Kč na nákup vybavení a zřízení školního hřiště a školní zahrady a dalšího vybavení. 
Konečný výsledek hospodaření pak za rok 2021 činil 2 263 998,04 Kč. Z této částky bylo 
převedeno 120 000 Kč do fondu odměn a 2 143 998,04 do rezervního fondu. 
Celkový rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání poskytnutých ze státního 
rozpočtu činil 4 324 195 Kč, z toho pak 3 102 752 Kč tvořily mzdové prostředky.  
Viz. Příloha č. 1 
 
 
 



XIII. 
 
Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace se ve školním roce zapojila do 
programu Erasmus, z něhož získala dotaci k pokrytí výdajů spojených s pobytem žáků 8. a 9. 
ročníku na zahraniční škole ve školním roce 2022/2023. 
 
XIV. 
 
Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace nebyla ve školním roce 
2021/2022 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 
XV. 
 
Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace ve školním roce 2021/2022 
nerealizovala a nefinancovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 
 
XVI. 
 
Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace ve školním roce 2021/2022 
spolupracovala při plnění úkolů ve vzdělávání se Společností Montessori ČR a s Pedagogickou 
fakultou v Hradci Králové. Dále nevedla žádnou spolupráci s odborovými organizacemi či 
organizacemi zaměstnavatelů. 
 
XVII. 
 
Přehled akcí školy realizovaných ve školním roce 2021/2022 
 
Září – Seznamovací výlety I. a II. trojročí, kurz plavání v ŠD, Logická olympiáda, výlet I. trojročí 
do Deblova, Večer s rodiči – I. příběh 
 
Říjen – Zahájení činnosti kroužků – Keramika, Angličtina s Lenkou, Jóga, Taneční kroužek, 
Literárně dramatický, Ateliér, Vaření a pečení, FIE, Kytara, Brousek jazýčku; Logická olympiáda, 
Sběrové ráno, plavání I. trojročí. Omezení činnosti z důvodu epidemie COVID. 
 
Listopad – Omezení činnosti z důvodu epidemie COVID. 
 
Prosinec – Omezení činnosti z důvodu epidemie COVID. Školní divadelní představení – 
Angličtina s Lenkou, pohádka třídy Katky – Tři bratři, pohádka třídy Lucky – Betlém. 
 
Leden – Omezení činnosti z důvodu epidemie COVID. Přednáška PhDr. Jan Svobody, 
 
Únor – Omezení činnosti z důvodu epidemie COVID. Nový kroužek Anglická konverzace, výlet 
II. trojročí do Heřmanova Městce. 
 
Březen – Výlet s družinkou – prohlídka Pardubic s průvodcem, lyžařský výcvik ve Strážném 
v Krkonoších. 
 



Duben – Vynášení Moreny, návštěva Apolenky, Velikonoční tvoření, Malování kraslic a pletení 
pomlázky, Den Země, Čerodějný rej na Apolence, Lidový běh, plavání II. trojročí. 
 
Květen – Setkání „Farma“. 
 
Červen – Sběrový den, výlety I. a II. trojročí, výlety 7. ročníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školské radě předloženo dne ………………………………….  
 
Schváleno školskou radou dne …………………………………. 
 
Odesláno zřizovateli školy Statutárnímu městu Pardubice dne ……………………………….. 
 
 
 
Mgr. Jan Václavík, ředitel školy 


