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I. Základní údaje o škole 
 

1. Název a identifikační údaje: 
 
Základní škola Five Star Montessori, s.r.o. 
IČ:   020 50 439 
IZO ZŠ:  181075016 
IZO ŠD: 181075318 
IZO ŠJ:  181075326 

 
2. Adresa: 

Sídlo: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 
Provozovna: Lány 161/34, 625 00 Brno 
 

3. Zřizovatel školy:  
Základní škola Five Star Montessori, s.r.o. 
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 
IČ: 020 50 439 
Statutární orgán: Mgr. Alena Vinterová 
 

4. Druh/typ školy:  
Základní škola 79-01-C/01, studium denní 
 

5. Vzdělávací program: 
 „Chyba je u nás příležitost…“ 
 

6. Ředitelka: 
Mgr. Alena Vinterová, ve funkci od 1.9.2017 
 

7. Kontakty: 
Telefon: +420 737 946 947 
E-mail: alena.vinterova@fs-montessori.cz 
www.fs-montesori.cz 
 

8. Školská rada: 
Zřízena ředitelkou dne 14.9.2016 v počtu 3 členů 
 

9. Charakteristika školy: 
Základní škola Five Star Montessori, s.r.o. vykonává činnost základní školy, školní 
družiny a jídelny – výdejny jídla s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků (resp. 90 
účastníků školní družiny). NA konci školního roku 2021/2022 navštěvovalo školu 
celkem 99 žáků, z toho bylo 78 žáků prvního stupně a 19 žáků druhého stupně a 2 žáci 
v domácím vzdělávání. Škola je soukromá, má jednu majitelku, která je zároveň 
jednatelkou a ředitelkou společnosti.  
Výuka ve škole probíhá dle principů Montessori pedagogiky a jejím hlavním mottem 
je: „Pomoz mi, abych to dokázal sám…“. Děti jsou již od první třídy vedeny 
k samostatnosti, odpovědnosti, kritickému myšlení, individuální i týmové práci, 
respektu a porozumění.  

mailto:alena.vinterova@fs-montessori.cz
http://www.fs-montesori.cz/
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II. Materiálně – technické vybavení školy 

 
Škola stále sídlí v jednopatrové památkově chráněné budově bývalé Střední 
zahradnické školy na adrese Lány 34 v Brně – Bohunicích. Na budovu navazuje přilehlý 
školní park – arboretum o celkové rozloze téměř 5000 m2. Z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu prošla budova v letech 2016 – 2018 částečnou rekonstrukcí. Bylo 
vybudováno nové hygienické zázemí, do budovy byla umístěna kotelna, která chyběla. 
Ve škole byly ve školním roce 2021/2022 bylo k dispozici celkem 8 tříd – 6 kmenových 
učeben, jedna učebna pro výuku cizích jazyků a hudební výchovy, jedna pro výuku 
informatiky a přírodních věd. Rozdělení tříd na několik částí umožňuje dětem věnovat 
se různým činnostem. Škola všechny uvedené prostory plně využívá.  
Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi, kobercem pro 
sebereflexní kruh, otevřenými policemi pro snadný přístup k pomůckám, tabulemi pro 
psaní fixem i křídou. Ve dvou třídách byla o prázdninách 2022 vybudována vyvýšená 
patra pro relaxaci. Žáci při práci používají celou škálu Montessori pomůcek. Ve výuce 
jsou konkrétní pracovní sešity a učebnice využívány spíše na druhém stupni (škola 
preferuje materiály od společnosti Fraus), ale většina materiálů je pedagogy a 
asistenty pedagogů vyráběna přímo na míru dětem. Všechny materiály odpovídají 
možnostem a pracovnímu tempu jednotlivých žáků. Z pracovních listů a tematických 
projektů si děti vytvářejí vlastní žákovské portfolio. 
Nedílnou součástí výuky je práce s iPadem. Děti jsou od první třídy vedeny 
k vyhledávání a analýze informací, kritickému myšlení, pracují s výukovými 
aplikacemi, vytváří si vlastní materiály a zpracovávají na iPadech projekty. Každé dítě 
má svůj vlastní iPad (1:1).  
Školní družina se nachází v prostorách budovy v přízemí. Kromě jednoho jsou všichni 
žáci prvního stupně zároveň zapsaní i k docházce do školní družiny. Prostory družiny 
jsou rozděleny na pracovní, hrací a klidovou část. Část prostor je využívána pro 
dopolední výuku jazyků a výtvarných lekcí. 
Kabinety jsou ve škole 2, nachází se v 1. poschodí a jsou na stejném podlaží jako 
učebny. Slouží jako zázemí pro pedagogické pracovníky – učitele a asistenty pedagoga. 
Jsou vybaveny pracovními stoly, židlemi, skříněmi a potřebným kancelářským 
vybavením (kopírka, tiskárna, laminátor, řezačka papíru, apod.). 
Ředitelna – kancelář ředitelky, administrativní pracovnice a zázemí pro vychovatele 
ŠD. Nachází se v přízemí vedle vchodu pro zaměstnance. Je opět plně vybavená pro 
běžný provoz. 
Jídelna – výdejna jídla se nachází v suterénu. Jídlo do školy dováží Školní jídelna DJ, 
s.r.o. ze Svážné ulice. Výdejna je vybavena gastro zařízením pro ohřev a vydávání jídla 
až pro 120 strávníků. Kapacita stolů pro konzumaci jídla je 40 míst. 
Zahrada – arboretum – před budovou školy se nachází památkové chráněné 
arboretum. Nyní je využíváno pro volný pohyb a hry dětí. Vzhledem k památkové 
ochraně nelze do prostoru umístit žádné hrací prvky. Děti na vyhrazeném prostoru 
pěstují bylinky a věnují se údržbě stávajících rostlin a keřů.  
Venkovní učebna – slouží pro badatelskou, venkovní výuku. Odpoledne pro 
odpočinek dětí. 
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Sklad a zázemí pro provozní pracovnici je v suterénu budovy hned vedle výdejny jídla.  
Hygienické zázemí bylo kolaudováno v roce 2017. Plně vyhovuje normám a na 
každém podlaží se nachází jedno, které je vhodné i pro vozíčkáře.   

 
III. Personální zabezpečení činnosti školy  

 
 Pedagogičtí pracovníci:  
 1 ředitelka a učitelka 1. stupně ZŠ – Mgr. Alena Vinterová (plný úvazek) 

4 učitelky pro 1. stupeň ZŠ - Mgr. et Mgr. Petra Turečková (plný úvazek , Mgr. Martina 
Pospíšilová (plný úvazek), Mgr. et Mgr. Milena Machačová (plný úvazek), Mgr. Jana 
Pitrová 
3 pedagogové pro 2. stupeň – Mgr. Jana Petlachová (plný úvazek), Mgr. et Mgr. Šárka 
Veselá (částečný úvazek), Mgr. Jana Veseláková (částečný úvazek), Mgr. Nikola 
Slezáková 
3 lektorky cizího jazyka pro 1. i 2. stupeň ZŠ – Mgr. Miloslava Moravcová (plný úvazek), 
Mgr. Nikola Ondráková a Hala Mohamed (obě částečný úvazek). 
4 asistenti pedagoga – Mgr. Jana Sedláčková, Bc. Hana Partyková, Mgr. Kateřina 
Přibylová, Bc. Barbora Podolníková. 
Speciální pedagog – Mgr. Veronika Glembek (plný úvazek) 
3 vychovatelé ŠD - MgA. Kateřina Horáčková, Bc. Klára Tomková a Mgr. Radim Malůš 
(částečný úvazek)       
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikováni. 
 
Nepedagogičtí pracovníci: 
Administrativní pracovník – Ing. Monika Chrtová (částečný úvazek) 

 
Provozní pracovník: 
1 pracovnice pro úklid + výdej jídla - Hana Binková (částečný úvazek)  
1 pracovnice pro úklid – Svitlana Lischynska (částečný úvazek)    

  
IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Ve školním roce 2021/2022 se pracovníci vzdělávali hned v několika oblastech rozvoje. 
S ohledem na předcházející opatření související s onemocněním COVID byly některé kurzy 
přesunuty do školního roku 2021/2022 a pedagogové je museli dokončit. 
 
Mgr. Alena Vinterová:  

• Jak na hospitace  
Mgr. et Mgr. Petra Turečková: 

• Přírodní zahrady  
Mgr. Martina Pospíšilová: 

• Kurz Montessori Erudio – roční  

• Vedení reflexí 

• Škola tančí 
Mgr. Veronika Glötzerová: 

• Šalinou do stanice hudby 

• Praktická psychologie 

• Praktický balíček do hodin dějepisu 
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Mgr. Jana Petlachová: 

• Lipka – Otázky jako mosty k učení 
Mgr. Milena Machačová: 

• Angličtina na základech Montessori 

• Vedení reflexí 
Mgr. Jana Pitrová 

• Jak zvládat neúspěchy 

• Intuitivní pedagogika 

• Dynamika probémového chování 
Mgr. Petr Hamza: 

• Kurz první pomoci 
Mgr. Veronika Glembek 

• Podpora pozornosti dětí 
Mgr.Miluška Moravcová 

• První pomoc 

• Šalinou do stanice hudby 
Mgr. Anna Luběnová Morales 

• Angličtina na základech Montessori 

• Francouzština – další vzdělávání učitelů francouzského jazyka 
Mgr. Nikola Ondráková 

• Angličtina na základech Montessori 

• První pomoc 
Mgr. Šárka Veselá 

• Lipka – Badatelsky orientovaná výuka 
Mgr. Jana Veseláková 

• Hejného metoda 
Mgr. Jana Sedláčková: 

• Grafomotorika a vše co k ní patří 
Bc. Hana Partyková 

• Respektovat a být respektován 

• Podpora pozornosti dětí 

• Jak pracovat se zlobivým dítětem 
MgA. Kateřina Horáčková: 

• Instruktor plavání 
Mgr. Radim Malůš: 

• Poruchy chování I,. II. 
Mgr.Kateřina Přibylová 

• Němčina hravě 

• Angličtina na základech Montessori 
Bc. Barbora Podolníková 

• Osobnost učitele a žáka 

• Encouragement 

• Žáci s podpůrným opatřením a práce s nimi 
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V. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 
 

Ve školním roce 2021/2022 provozovala škola 6 věkově smíšených tříd s celkovým počtem 99  
žáků. Všichni žáci prospěli. V průběhu školního roku přestoupilo několik žáků do běžných 
základních škol, do naší ZŠ přišla jedna žákyně – sourozenec stávající žačky.  
 
Ve školním roce 2021/2022 proběhl v dubnu 2022 Zápis do 1. ročníku s těmito výsledky: 
 
Počet podaných přihlášek:   12 
Počet dětí u zápisu:    12 
Počet přijatých dětí:      9 
Počet nepřijatých dětí:      3 
Počet odkladů povinné školní docházky:     0 
 

VI. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Škola ve školním roce 2021/2022 měla ve své evidenci 13 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Někteří žáci byli vzděláváni na základě zpracovaného IVP, z toho 2 žáci s pomocí 
asistenta pedagoga. 
 
 

VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Pro primární prevenci sociálně patologických jevů má škola vypracovaný Minimální 
preventivní program, který škola průběžně přirozeně naplňuje. Podstatou prevence rizikového 
chování je formování prosociálního chování žáků, zapojování žáků do spoluvytváření pravidel 
vzájemného soužití, spoluvytváření atmosféry bezpečí, respektu a vedení žáků k přijetí osobní 
odpovědnosti k daným právům a povinnostem. Velkým přínosem v této oblasti je pravidelná 
práce s kartami ctností (www.vychovakectnostem.cz), díky kterým je dětem každý den 
umožněno rozvíjet vnitřní kvality jejich osobnosti.  
Ve škole proběhl seminář Od dívky k ženě, který se zabýval dospíváním a interakcí mezi žáky 
ve věku puberty. Ve škole proběh rituál chození přes žhavé uhlí. 
 

VIII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školní roce 2021/2022 nebyla ve škole provedena kontrola Českou školní inspekcí.  
 

IX. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Škola je samostatnou účetní jednotkou – právnická osoba (společnost s ručením omezeným). 
Její příjmové složky tvoří státní dotace (normativ) a příspěvky od rodičů (školné). 
Nejvýznamnějšími položkami v oblasti výdajů jsou náklady mzdové, provozní a nájemné.  
Škola účtuje v hospodářském roce, který je shodný se školním rokem, tj. poslední účetní 
období trvalo od 1.9.2021 do 31.8.2022. Účetní závěrka k 31.8.2021 je řádným způsobem 
zveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku.  
Účetní závěrka k 31.8.2022 bude vyhotovena ve lhůtě do 28.2.2023. Níže uvedené údaje tedy 
představují předběžné údaje o hospodaření školy. 

 
 

http://www.vychovakectnostem.cz/
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Výnosy šk. roku 2021/22 - předběžně v tis. Kč 

Školné 5 281 

Stravné 701 

Akce, kroužky, ostatní příjmy 515 

Dotace – krajský úřad – odbor školství 9 359 

Dotace - šablony pro školy 189 

Dary 58 

Celkem 16 103 

 
 

 
 

Náklady šk. roku 2021/22 - předběžně  

Mzdové náklady 8 084 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 639 

Nájemné, energie 1 513 

Náklady na pomůcky 308 

Ostatní náklady 3 148 

Rezerva na daň z příjmu 104 

Celkem 15 796 

  
Výsledek hospodaření – zisk (předběžně) 307 

 
 

X. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 

Ve školní roce 2020/2021 nebyla škola zapojena do žádného projektu. 
 

XI. Projekty financované z cizích zdrojů  
 

Ve školním roce 2021/2022 škola čerpala finance z projektu Šablony 3 Pro Základní školu 
Five Star Montessori, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022062. 

 
XII. Spolupráce s odborovými organizacemi 

 
Ve školním roce 2021/2022 nespolupracovala škola se žádnými odborovými organizacemi. 
 
 

XIII. Zapojení do dalšího vzdělávání 
 

Ve školním roce 2021/2022 organizovala škola Klub předškolní přípravy, ve kterém nabízela 
všem potenciálním zájemcům o vzdělávání v Montessori škole seznámení s pomůckami a 
principy Montessori pedagogiky. Klubík navštěvovalo celkem 10 dětí. 
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XIV. Zájmové vzdělávání, akce školy a prezentace školy veřejnosti 
 

Ve školním roce 2021/2022 škola pomalu obnovila tradiční akce pro rodiče. 
 
Byly to tyto: 

• Výstava na stromech (4. 10. 2021) 

• 72 hodin – dobrovolnická akce úklid školní zahrady (14. 10. 2021) 

• Hallowenská slavnost a Dušičky (3. 11. 2020) – dlabání dýní, povídání o Halloweenu a 
Dušičkách, stezka odvahy na zahradě, opékání špekáčků a tradiční ztvárnění příběhu 

• Vánoční setkání (19. – 21. 12. 2021) – dopolední setkání u stromečku, odpolední 
setkání s rodiči, Vánoční bar, Vánoční představení a zpívání koled rodiči i dětmi 

• Velikonoční jarmark  (13. 4. 2022) – prodej výrobků dětí s následnou podporou 
charitativního projektu 

• Slavností zakončení školního roku (28. 6. 2022) – grilování, zpěv, sdílení, zpětná vazba 
na uplynulý školní rok 

 
Kromě těchto tradičních akcí, kterých se účastní i rodiče a ostatní rodinní příslušníci, pořádá 
škola Dny otevřených dveří, které jsou určeny široké veřejnosti. 
Dny otevřených dveří proběhly v březnu 2022.  
 
Při škole funguje školní družina, do níž jsou kromě jednoho žáka zapsáni všichni žáci prvního 
stupně, kteří plní ve škole povinnou školní docházku. Činnost školní družiny volně navazuje na 
činnost školy a témata se prolínají.  Ve školní družině děti tráví velké množství času na školní 
zahradě. Učí se vztahu k přírodě, učí se o její ochraně a přirozeném koloběhu celého roku.  
I program školní družiny byl ovlivněn vydanými opatřeními. 
Škola organizovala pro děti vícedenní akci: 

• adaptační pobyt v Křižanově v září 2021 
 

Akce, které proběhly v rámci školy a výuky: 
Škola se ve školním roce 2021/2022 zapojila do projektu „Výstava na stromech“ – ve dnech 4. 
– 7. října 2021 si mohli všichni návštěvníci školní zahrady přečíst informace o podmínkách 
pěstování bavlny. 
Škola se ve školním roce 2021/2022 zapojila do projektu „72 hodin“ – ve dnech 14. a 15. 
10. 2021 děti, rodiče i ostatní dobrovolníci uklízeli zahradu v areálu školy. 
 
Zapojení rodičů: naše škola aktivně spolupracuje s rodiči, kteří se podílí na organizaci všech 
slavností. Rodiče připravují občerstvení, připravují jednotlivé aktivity pro dílničky a společně 
s dětmi se věnují obnově zahrady a zvelebování okolí školy (hrabání listí, úklid zahrady včetně 
prořezání keřů). Rodiče se rovněž aktivně podílí na výrobě pomůcek a organizování seminářů 
a přednášek pro děti i dospělé.  
Kroužky pro děti ve školním roce 2021/2022: angličtina, anglická konverzace, němčina, 
základy programování. 
Výroční zpráva o činnosti ZŠ Five Star Montessori, s.r.o. byla projednána a schválena školskou 
radou dne 11.10.2022. 
 
 
V Brně dne 13.10.2022     Mgr. Alena Vinterová, ředitelka školy 
 


