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Název a sídlo školské právnické osoby 
 
Název subjektu:     Soukromá základní škola a mateřská škola Svět 
Adresa:     Dobrovského 1402/2, 405 01 Děčín 1 
Ředitel:    Mgr. Drahomíra Párová 
E-mail:     info@skolasvetdecin.cz 
Web:     www.skolasvetdecin.cz 
IČ:     71 34 13 31 
IZO:       181 035 201 
ID datové schránky:  ebhnykt 
 
 
Zřizovatel 
 
Název subjektu:           Montessori centrum Děčín, spolek  
Adresa:    Dobrovského 1402/2, 405 01 Děčín 1 
IČ:      22 85 95 51 
E-mail:     info@skolasvetdecin.cz 
Web:        www.skolasvetdecin.cz 
 
Vedení školy 
 
Mgr. Drahomíra Párová, ředitelka školy 
Ing. Šárka Miškovská, zástupkyně ředitelky školy 
 
Rada školské právnické osoby podle § 124 Školského zákona má tři členy: 
 
Ing. Marek Rozkoš 
Ing. Radek Miškovský 
Ing. Miroslava Poskočilová  
 
Školská rada podle § 167 Školského zákona má tři členy: 
 
Ing. Martina Poláková 
Mgr. Lenka Filausová 
Jan Chabr 
 
 
Charakteristika základní školy  
 
Zahájení činnosti:   1. září 2012 
Zařazena do sítě škol ČR:   1. září 2012 
Typ školy:   soukromá  
Velikost školy:   1. stupeň základní školy  
Kapacita třídy:   20 dětí 
Kapacita školy:   40 dětí 
Další zařízení školy:  

• školní družina  
• mateřská škola        
• školní jídelna – výdejna 

 

http://www.skolasvetdecin.cz/
http://www.skolasvetdecin.cz/


 
Informace o budově  
 
Soukromá základní škola a mateřská škola Svět se nachází v klidné části města  
Děčín - Letná. Budova byla postavena v průběhu roku 2011. Prostory základní školy zahrnují 
dvě třídy v celkové kapacitě 40 dětí, od ledna 2015 byla navýšena kapacita školní družiny na 
40 žáků a kapacita školní jídelny – výdejny na 70 žáků.  
Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
Budova byla postavena přímo pro účely této soukromé školy a je ve vlastnictví fyzických 
osob, které jsou členy Montessori centrum Děčín, spolek - zřizovatele školy.   
Součástí Základní školy a mateřské školy Svět je i mateřská škola, která připravuje děti na 
vstup do 1. stupně základní školy. Mateřská škola je rozdělena na dvě oddělení Malý Svět, 
sídlící v ulici Dobrovského 1402/2, Děčín I a Velký Svět, které je součástí budovy v ulici Na 
Stráni 28 v Děčíně. Kapacita MŠ je 30 dětí. 
 
Vybavení školy - prostorové, materiální, technické, hygienické  
 
Soukromá základní škola a mateřská škola Svět si klade za cíl svým žákům poskytovat 
nadstandardní prostředí pro výuku a volnočasové aktivity. Hlavní snahou je zajistit příjemné 
podmínky pro každodenní fungování školy.  
 
Vybavení tříd je v souladu s metodami a formami výuky. Ve třídách jsou jednotlivá 
pracoviště, která se zaměřují na různé oblasti výuky. Specifické zařízení a vybavení třídy 
napomáhá udržovat ve třídách pořádek a organizaci pomůcek a výukových materiálů.  
 
V rámci zkvalitnění nejen IT výuky, ale i dalších vyučovacích předmětů je používána Smart 
tabule, dvě počítačová stanoviště, 10 notebooků a 11 tabletů.  
 
Škola má k dispozici dvě třídy, družinu, ředitelnu, kabinet učitelů, šatnu, komunikační  
a relaxační prostor v aule školy, počítačové pracoviště, venkovní učebnu a zahradu.  
 
Pro potřeby stravování žáků je k dispozici jídelna a výdejna stravy. 
 
Prostor tříd a družiny je vybaven mobilní stěnou, která umožňuje využívat celý prostor 
při celoškolních akcích.  
 
Prostorové uspořádání školy umožňuje dodržování hygienických předpisů včetně poskytnutí 
první pomoci.  
 
Veškeré prostory školy odpovídají platným stavebním, hygienickým, požárním  
a bezpečnostním předpisům. 
 
 

• Přehled oborů vzdělání 
 
Kód oboru: 79-01-C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání  
 
V roce 2021/22 se žáci vzdělávali v 1. – 5. ročníku základní školy. Vzdělávání žáků  
se uskutečňuje podle ŠVP „Pojďme tvořit lepší svět“.  
 
 
 



• Rámcový popis personálního 
zabezpečení činnosti školy 

 
Rámcový přepočtený počet zaměstnanců ZŠ:  
 
Ředitelka školy   úvazek 1,0  
 
Zástupkyně ředitelky  úvazek 0,3 
 
Učitel/ka prvního stupně            úvazek 1,85 
 
Učitelka anglického jazyka                                                              formou DPP 
 
Asistent pedagoga (část úvazku školní asistent)                                  úvazek 2,25   
                                    
Vychovatel školní družiny (část úvazku školní asistent)                         úvazek 0,8  
 
Úklid a školní výdejna                                                            úvazek 1,9  
 
Účetnictví – zajištěno částečně zřizovatelem a částečně DPP 
 
Správa budovy – zajištěno dobrovolnicky zřizovatelem a částečně údržba na DPP 
 
 

• Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu 
k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 

 
V dubnu 2022 proběhly zápisy do první třídy. Žáky jsme vybrali na základě předem 
stanovených kritérií naší školou. 
 
Počet dětí přijatých do 1. ročníku:  9 
 
Z toho přijatých na základě zápisu v dubnu 2022:  9 
   
Z toho  nástup po odkladu školní docházky:  0 
 
Udělen odklad školní docházky:  2 

 
Do školy v září 2022 nastoupilo pro školní rok 2022/2023 celkem 9 žáků do prvního ročníku.  
 
 
 



• Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 

Pro školní vzdělávací program naší školy je specifické Montessori zaměření. Ve školním 
roce 2021/2022 jsme se snažili o vyšší propojení s Montessori pedagogikou a návrat k jejím 
principům.  
 
Samotnou "netradičnost" jsme podpořili především novou metodou čtení a psaní Sfumato, 
která se nám jevila jako velmi vhodná pro výuku v první třídě. Další novinkou ve výuce bylo 
zavedení blokové výuky anglického jazyka, která podporuje hravost, tvořivost, samostatnost 
a odpovědnost ve výuce. Další novinkou v tzv. "návratu ke kořenům" bylo vytvoření 
časového prostoru pro pedagogy, kde se mohli společně setkávat a formou propojení 
supervize a inovativního vzdělávání zkvalitnit svůj přístup k pedagogické práci a její samotný 
výkon. 
 
V rámci zlepšování kvality pedagogické práce je důležitá kontrola spojená s případnou 
metodickou podporou. Během školního roku 2021/22 bylo provedeno 6 tematicky cílených 
hospitací, které se vztahovaly k plnění vytyčených cílů ŠVP. Vzhledem k systému naší školy 
proběhlo nespočet náhledů především na elipse a během pohybu dětí po škole. 

• Výsledky vzdělávání žáků  
 
Výsledky vzdělávání žáků na konci 1. a 2. pololetí školního roku 2021/22: 
 

Přehled o celkovém hodnocení žáků 
Školní rok 2021/2022 
Třída • (1.,2.) 
Pololetí I. II. 
Chlapci/Dívky 6 ch 5 d 6 ch 5 d 

Prospěli  
   s vyznamenáním 

11 11 

   Prospěli 0 0 
   Neprospěli 0 0 

 

Přehled o celkovém hodnocení žáků 
Školní rok 2021/2022 
Třída • (3., 4., 5.) 
Pololetí I. II. 
Chlapci/Dívky 9ch 12 d 10ch 13 d 

Prospěli  
   s vyznamenáním 

21 20 

   Prospěli 0 3 
   Neprospěli 0 0 

 
K 31.08.2022 ukončilo docházku do naší školy 8 žáků, z toho: 

• jeden žák přestoupil do primy víceletého gymnázia,  

• dva žáci ukončili docházku přestupem na druhý stupeň ZŠ,   
• jeden žák přestoupil do 5.ročníku jiné základní školy, 
• jedna žákyně ukrajinské národnosti se vrátila do své školy na Ukrajině, 
• tři žáci přestoupili do individuálního vzdělávání. 



• Prevence sociálně patologických jevů  
 
Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje metodik prevence, který si stanovil plán 
prevenčních činností na rok 2021/2022.  
 
Pozici metodika prevence a výchovného poradce zastávala v roce 2021/2022 třídní učitelka 
třídy I. (1., 2.), Mgr. Lenka Filausová.  
 
Jako účinnou prevencí sociálně patologických jevů se jeví každodenní účast všech žáků a 
pedagogických pracovníků na elipse nebo organizování společných akcí dětí, pedagogů a 
rodičů.  
 
Systém a forma vzdělávání na naší škole (Montessori pedagogika) se opírá o individualitu 
žáka a jeho specifické potřeby. To zcela odpovídá a vyhovuje žákům, kteří vyžadují speciální 
vzdělávací přístup, dětem nadaným, mimořádně nadaným i žákům, kteří mají nárok na 
poskytování jazykové přípravy.  
 
 

• Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků  

 
 
Zaměstnanci absolvovali ve školním roce 2021/2022: 

• kurz První pomoci 
• kurz Montessori pedagogiky pro MŠ 
• webinář na téma Školský zákon v praxi  
• seminář čtení Sfumato  
• setkání ředitelů soukromých škol 
• školení ke komunikačnímu programu Edookit 
• návštěva ZŠ Montessori Kladno 

 

• Aktivity a prezentace školy na 
veřejnosti  

 
Škola propaguje svoje aktivity v místních periodicích, inzercí, letáky a zejména 
facebookovým profilem a internetovými stránkami. 
 
Škola pravidelně organizuje společné akce rodičů MŠ a ZŠ. V září 2021 jsme uspořádali 
návštěvu dětí, rodičů a pedagogů ve sklárně Ajeto v Lindavě, kde měli všichni možnost 
zúčastnit se netradičního workshopu. V říjnu 2021 proběhlo slavnostní setkání pedagogů, 
rodičů, zástupců zřizovatele a města Děčín na Děčínském zámku k příležitosti desetiletého 
výročí školy. Koncem října 2021 jsme uspořádali již tradiční společné setkání naší školy na 
drakiádě na farmě v Lučním Chvojně. Z důvodu covidových omezení jsme nemohli v 
průběhu listopadu až února organizovat žádné společné akce. V květnu 2022 proběhlo 
zajímavé setkání "Děti učí rodiče" a v červnu jsme se společně všichni setkali na "Letní 
slavnosti na zámku", kde děti připravily pro rodiče slavnostní program včetně vernisáže 



výtvarných prací. Dále jsme se slavnostně rozloučili s rodiči a žáky 5. ročníku, akce se 
konala v červnu na zahradě školy.  

• Výsledky inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

 

V květnu 2022 proběhlo národní zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků 
základních škol, do kterého byla zapojena i naše ZŠ Svět s průměrným výsledkem. 

 

• Základní údaje o hospodaření školy 
 
Výkaz zisků a ztrát za školní rok 2021/2022 k 31.8.2022 je uveden včetně hospodaření MŠ.   

Soukromá základní škola a mateřská škola hospodařila v roce 2021/2022 a konečným 
výsledkem je zisk ve výši 330 tis. Kč.   

 

Nejvyšší nákladovou položkou rozpočtu školy jsou mzdové náklady (v Kč):  

Hrubé mzdy celkem:                  5 931 299 
Odvody SP a ZP:                    1 741 374 
Ostatní:                               356 013 
Celkem mzdové a OON:          8 028 686 

 Z toho: 

• hrazeno z normativu a podpůrných opatření MŠMT: 4 929 962  
• Šablony ZŠ a MŠ III       245 946 

                                        
                

Mzdové náklady jsou pokryty především z normativu poskytnutého z MŠMT a z dotací 
v rámci Šablon III pro MŠ a ZŠ. Zbylé náklady na mzdy škola hradí z vlastních zdrojů nebo 
jiných dotací. Provozní náklady školy jsou hrazeny především ze školného, které hradí rodiče 
žáků.  

Škola hospodařila ve školním roce 2021/2022 se ziskem ve výši 330 tis. Kč. Souhrnným 
výsledkem hospodaření včetně minulých let je zisk 451 tis. Kč. Tyto zdroje nám pomohou 
překlenout období zvyšujících se nákladů bez nároků na zvýšení školného ve školním roce 
2022/2023. 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 
 
 
 



 
 
 



• Zapojení školy do rozvojových  
a mezinárodních programů  

 
Škola nebyla zapojena v roce 2021/2022 do žádného rozvojového nebo mezinárodního 
programu.  
  

• Realizované projekty financované  
z cizích zdrojů  

 
Ve školním roce 2021/22 jsme pokračovali v zapojení do programu Šablony III. Využili jsme 
výzvu dotačního programu Magistrátu města Děčína s názvem Podpora aktivit v oblasti 
kultury v roce 2022, dále jsme se zapojili do realizace projektu podpořený Ústeckou 
komunitní nadací. Následně jsme využili výzvu na podporu prevence digitální propasti a 
výzvu na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami z národního plánu obnovy 
financováno Evropskou unií - Next Generation EU. Výzva z MŠMT na podporu návratu do 
škol pro základní školy (doučování). Škola pokračovala v zapojení se do projektu Ovoce a 
mléko do škol. 
 
 

• Spolupráce s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery  

 
Soukromá základní škola a mateřská škola Svět nespolupracuje s žádnou odborovou 
organizací ani organizacemi zaměstnavatelů.  
 

• Závěr  
 
Výroční zprávu za rok 2021/2022 vytvořila ředitelka školy Mgr. Drahomíra Párová a 
předložila ke schválení školské radě.  
 
 
 
 
V Děčíně dne 14.10.2022 
 
 
 
 
……………………………………… 
        Mgr. Drahomíra Párová 
             ředitelka školy 
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