Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Výroční zpráva o činnosti školy
Soukromá základní škola a mateřská škola Svět
ve školním roce 2015/2016
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1. Základní údaje o škole
Název a sídlo školské právnické osoby
Název subjektu:
Adresa:
Ředitel:
Telefon:
E-mail:
Web:
IČ:
IZO:

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět
Dobrovského 1402/2, 405 01 Děčín 1
Ing. Martina Edrová
737 284 689
info@montessoridecin.cz
www.montessoridecin.cz
71 34 13 31
181 035 201

Zřizovatel
Název subjektu:
Adresa:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Web:

Montessori centrum Děčín, spolek
Dobrovského 1402/2, 405 01 Děčín 1
22 85 95 51
737 284 689
info@montessoridecin.cz
www.montessoridecin.cz

Školská rada
Školská rada má tři členy.
Mgr. Jindřiška Bílá
Ing. Šárka Miškovská
Ing. Miroslava Poskočilová
Charakteristika základní školy
Úplnost a velikost školy
Zahájení činnosti:
Zařazena do sítě škol ČR:
Typ školy:
Velikost školy:
Kapacita třídy:
Kapacita školy:
Další zařízení školy:

1.září 2012
1.září 2012
soukromá
1. stupeň základní školy
20 dětí
40 dětí
školní družina
mateřská škola
školní jídelna - výdejna
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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 určitou - deset let s možností automatického
prodloužení.
Budova byla postavena přímo pro účely této soukromé školy a je ve vlastnictví fyzických
osob, které jsou členy Montessori centrum Děčín, spolek - zřizovatele školy.
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.
Pro kvalitnější výuku je používána Smart tabule a několik počítačových stanovišť.
Škola má k dispozici dvě třídy, družinu, ředitelnu - kabinet učitelů, šatnu, jídelnu,
komunikační a relaxační prostor v aule školy, počítačová pracoviště, venkovní učebnu.
Prostor tříd a družiny je vybaven mobilní stěnou, která umožňuje využívat celý prostor
při celoškolních akcích.
V roce 2013 jsme prostor jedné z šaten přebudovali na jídelnu pro ZŠ.
Prostorové uspořádání školy umožňuje dodržování hygienických předpisů včetně poskytnutí
první pomoci.
Veškeré prostory školy odpovídají
bezpečnostním předpisům.

platným

stavebním,

hygienickým,

požárním

a

2. Přehled oborů vzdělání
Kód oboru: 79-01-C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání
V roce 2015/16 byly otevřeny všechny ročníky prvního stupně. Vzdělávání žáků se
uskutečňuje podle ŠVP „Nechej mě dojít co nejdál“.
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3. Rámcový popis personálního
zabezpečení činnosti školy
Rámcový přepočtený počet zaměstnanců ZŠ.
Ředitelka školy

úvazek 1,0

Učitelka prvního stupně

úvazek 1,0

Asistent pedagoga

úvazek 1,75

Vychovatel školní družiny

úvazek 1,0

Úklid

úvazek 1,0

Výuka německého jazyka - DPP
Účetnictví – zajištěno zřizovatelem
Správa budovy – zajištěno dobrovolnicky zřizovatelem

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu
k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
V únoru 2016 proběhly zápisy do prvního ročníku ZŠ.
Počet dětí přijatých do 1. ročníku: 7
z toho:

nástup po odkladu školní docházky: 0
udělen odklad školní docházky: 0

Do školy v září 2016 nastoupilo 7 žáků do prvního ročníku a 1 žákyně do druhého ročníku.
Jeden žák třetího ročníku přestoupil k 16.9.2016 na jinou ZŠ.
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5. Výsledky vzdělávání žáků
Výsledky vzdělávání žáků na konci roku 2015/16:

V průběhu školního roku 2015/16 přestoupilo 5 žáků na jinou ZŠ. Jedna žákyně přestoupila
do naší školy v průběhu druhého pololetí. K 31.8. 2016 ukončil docházku do naší školy jeden
žák. Tři žáci ukončili docházku přestupem na druhý stupeň ZŠ.

6. Prevence sociálně patologických jevů
Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje metodik prevence, který si stanovil plán
prevenčních činností na rok 2015/16.
Pozici metodika prevence a výchovného poradce zastávala v roce 2015/16 třídní učitelka.
Dále naše škola spolupracuje s externím psychologem, který zabezpečuje supervizi týmu,
poskytuje podporu rodičům i dětem ve chvíli, kdy si ji vyžádají nebo jí doporučí výchovný
poradce.

7. Další vzdělávání pedagogických
pracovníků
V roce 2015/16 byli zaměstnanci školy pod stálou supervizí externího Montessori pedagoga.
Dále probíhala spolupráce s další Montessori školou, při pravidelných setkáváních.
Zaměstnanci školy absolvovali akreditovaný kurz Základy Montessori pedagogiky.
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Škola propaguje svoje aktivity v místních periodicích, inzercí, letáky a zejména
facebookovým profilem a internetovými stránkami.

9. Výsledky inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2015/16 neproběhla inspekce Českou školní inspekcí. Inspekce zaměřená
na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a
jeho soulad s příslušným vzdělávacím programem proběhla v červnu 2013.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Výkaz zisku a ztrát za školní rok 2015/16 k 31.8.2016 je uveden včetně hospodaření MŠ.
Soukromá základní škola a mateřská škola hospodařila v roce 2015/16 s konečným
výsledkem ztráty 104 tis. Kč.
Nejvyšší položkou rozpočtu školy jsou mzdové náklady:
Hrubé mzdy celkem:
Odvody SP a ZP:
Ostatní:
Celkem mzdové a OON:

2 468 720
806 724
14 367
3 289 811

Z toho:
hrazeno z normativu:
Úřad práce:
dotace asistent pedagoga
jiné (vlastní) zdroje

2 667 345
395 000
92 193
120 906

Mzdové náklady jsou pokryty z normativu poskytnutého krajem cca z 80 %. Zbylé náklady na
mzdy musí škola hradit z vlastních zdrojů nebo jiných dotací. Provozní náklady školy jsou
hrazeny ze školného, které hradí rodiče žáků.
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Rozv aha podle Přílohy č. 1
v y hlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

Soukromá základní škola
a mateřská škola Svět
Dobrovského 1402/2
Děčín 1
405 01

k 31.8.2016
( v celých tisících Kč )

IČO
Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

71341331

číslo

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

řádku
a
A.

b
Dlouhodobý m ajetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý m ajetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

I.
II.
III.
IV.
B.

I.
II.
III.
IV.

c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

číslo

Označení

PASIVA

a

b

A.

I.
II.
B.

I.
II.
III.
IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Sestaveno dne:

476

990

990

-367
1 362
74
58
1 230

-514
1 123
78
32
1 013

1 985
Stav k prvnímu dni
účetního období

1 599
Stav k posled. dni
účetního období

3

4

řádku
c
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-194
96
-290
2 179

-303
90
-393
1 902

81
1 814
284
1 985

82
1 539
281
1 599

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

11.10.2016

Právní forma účetní jednotky

623

Předmět podnikání

Pozn.:
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Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

v y hlášky č. 504/2002 Sb

k 31.8.2016
Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

Soukromá základní škola
a mateřská škola Svět
Dobrovského 1402/2
Děčín 1
405 01

IČO
Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému f inančnímu

71341331

orgánu

Označení

A.

Název ukazatele

Číslo
řádku

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

5

6

7

Náklady

1

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
Výnosy

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

631
1 829
3 290

631
1 829
3 290

29
147

29
147

5 926

5 926

I.
II.
III.
IV.
V.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

12
13
14
15
16

2 331

2 331

19

19

VI.
VII.
C.

Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

17
18
19
20

3 472
5 822
-104

3 472
5 822
-104

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

-104

-104

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
B.

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

11.10.2016

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:
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11. Zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů
Škola nebyla zapojena v roce 2015/16 do žádného rozvojového nebo mezinárodního
programu.

12. Realizované projekty financované
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2015/16 se naše škola zapojila do projektu MŽP a získala dotaci na
realizaci školy v přírodě. Kvůli nízkému zájmu o účast na ŠVP škola dotaci ve výši cca 165
tis. vrátila.

13. Spolupráce s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery
Soukromá základní škola a mateřská škola Svět nespolupracuje s žádnou odborovou
organizací ani organizacemi zaměstnavatelů.

14. Závěr
Výroční zprávu za rok 2015/16 vytvořila ředitelka školy Ing. Martina Edrová a předložila ke
schválení školské radě.
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