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1 Základní údaje o škole 

 
Název školy:       Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o. 

Adresa  sídla:         Bendlova 2168  272 01 Kladno 

Detašované pracoviště:   J. Hory 1376  272 01 Kladno  

Ředitelka:      Lenka Koubová 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Statutární zástupce:    Lenka Koubová - jednatelka 

IČO:     242 52 832 

RED IZO:    691004528  

Datum založení organizace:      25.7. 2012 

Telefon:                777 454 460       

ID datové schránky:   q3xivh3   

e-mail:                  lenka.koubova@zsduhovysvet.cz 

web:                      www.zsduhovysvet.cz 

Bankovní spojení:    č.ú: 2500285697/2010   2100285698/2010 

 

 

Zřizovatel:       Education 4 You, a.s., se sídlem Na Cihlářce 30,  150 00 Praha  

Předseda představenstva: Ing. Vlastimil Čejp 

Telefon:              603 298 561 

e-mail:                 e4y@e4y.cz  

web:                     www.e4y.cz 

 

1.1 Přehled škol a školských zařízení 
 
 
Název IZO Datum zápisu  do 

rejstříku 
Datum zahájení 
činnosti 

Kapacita 

Mateřská škola  181 039 877 1.9.2012 1.11. 2012 50 

Základní škola 181 051 338 1.9.2014 19.2016 10 

Školní družina 181 080 257 1.9.2016 1.9.2016 10 

Školní jídelna – výdejna 181 039 885 1.9.2012 1.11. 2012 100 

 

mailto:lenka.koubova@zsduhovysvet.cz
http://www.zsduhovysvet.cz/
mailto:e4y@e4y.cz
http://www.e4y.cz/


 

 
 

 

1.2 Charakteristika subjektu Mateřská škola  a Základní škola  Duhový 
svět, s.r.o. 

 
Mateřská škola a Základní škola Duhový svět (dále jen školy Duhový svět)  je právní subjekt  pro 

předškolní a základní vzdělávání,  zřízený Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 

a.s., která rozhodnutím Valné hromady ze dne 4. dubna 2016 změnila název  na společnost  Education 

4 You,  a. s.  Školy Duhový svět mají jedno pracoviště pro předškolní vzdělávání v místě svého sídla   a 

detašované pracoviště  J. Hory 1376   Kladno, které je určeno pro předškolní a základní vzdělávání. 

 

1.2.1 Mateřská škola 
 

Mateřská škola je  předškolní zařízení  rodinného typu pro 50 dětí. Má dvě pracoviště, 

jedno v místě svého sídla,  ve kterém jsou zřízeny dvě třídy pro předškolní vzdělávání  

s kapacitou  35 dětí  a detašované pracoviště s jednou třídou pro předškolní vzdělávání 

s kapacitou 15 dětí. 

Obě pracoviště mateřské školy jsou umístěna v rodinných vilách, které byly 

zrekonstruované v roce 2012  a v roce 2016 pro účely  zřízení  předškolního zařízení,  

nacházejí se  v klidové zóně centra města.  

V mateřské škole v místě sídla  jsou dvě třídy, samostatná  ložnice, školní jídelna – 

výdejna, centrální šatna, pomocná výdejní kuchyňka a privátní solná jeskyně.  

Na detašovaném pracovišti je jedna třída, která je částečně stavebně rozdělena, vnitřní 

relaxační místnost, centrální šatna, jídelna a školní jídelna – výdejna.  Hygienická zařízení 

odpovídají kapacitě přijatých dětí.  U  obou objektů  jsou  dostatečně velké,  uzavřené 

zahrady.  Pro sportovní vyžití dětí využívá mateřská škola  hřiště v blízkém lesoparku 

v Sítenském údolí.  V období  říjen – duben využíváme smluvně externí prostory  TJ Sokol – 

plně vybavenou tělocvičnu.  

1.2.2  Základní škola 
 

Základní škola Duhový svět poskytuje základní vzdělávání na 1. stupni v návaznosti na 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  Ve školním roce 2016/2017 jsme 

otevřeli  jednu třídu o kapacitě 10 žáků, ve které mohou být vzděláváni žáci z různých 



 

 
 

ročníků. Postupně chceme naplnit školu žáky až do 5. ročníku, kdy v každém ročníku bude   

jedna třída  o počtu maximálně 12 žáků, kteří mohou být z různých ročníků.  Dále  školní 

stravování a školní družinu. 

 Základní škola Duhový svět, s.r.o., sídlí v pronajaté třípatrové vile se zahradou 

nedaleko samotného centra města Kladna. V roce 2016 prošla budova celkovou 

rekonstrukcí, aby byly splněny veškeré normy a nařízení pro provoz školy. Celá budova je 

monitorována kamerovým systémem a vstup je možný pouze pomocí čipu. Prostory,  které 

se nyní skládají z jedné třídy základní školy  a potřebného příslušenství,  jsou dostačující  pro 

výchovně vzdělávací činnosti. Prostory jsou vybaveny novým certifikovaným, moderním a 

funkčním nábytkem, třídy disponují interaktivní tabulí, pc, wifi připojením. Rodiče mají 

možnost vstupu v průběhu provozní  doby do objektů škol Duhový svět,  zamezení vstupu 

nepovolaným osobám je zajištěno  elektronicky  čipovým systémem.   

 

Škola nedisponuje vlastní tělocvičnou, pro hodiny TV využíváme smluvně externí 

prostory  TJ Sokol – plně vybavenou tělocvičnu. Tělocvična je využívána v měsících říjen – 

duben, v ostatních měsících probíhá tělesná výchova v přilehlém Sítenském lesoparku nebo 

ve Sportovních areálech města Kladna 

 

Ostatní prostory jsou vzájemně propojeny a   nabízejí dostatek místa i zázemí  pro 

školní i předškolní děti. Tuto heterogenní spolupráci považujeme za velmi přínosnou, 

inspirující a v neposlední řadě i praktickou, neboť  předškolní děti přecházejí z mateřské školy  

do základní školy  plynule do známého prostředí. Stejně tak žáci základní školy  mohou 

využívat při volnočasových aktivitách  prostor v nedaleké mateřské škole (solná jeskyně, 

zahrada).   

Součástí objektu  je rozlehlá zahrada, která může být využívána pro výuku, sport, 

zábavu a jiné činnosti jak dětí z mateřské školy,  tak žáků školy základní.   Zahrada splňuje 

svou rozlohou  hygienické normy a je možné ji využít i pro potřeby školní družiny její 

vybavení bude umožňovat dětem rozmanité pohybové a další aktivity.  Realizace zahradního 

vybavení je plánována  na první polovinu roku 2017. Přístupové cesty a travnaté plochy 

udržujeme průběžně, dle potřeby. Další sportovní vyžití dětí a žáků  je možné v přilehlém 

Sítenském lesoparku nebo na kladenském Sletišti.  



 

 
 

Úklid vnitřních a venkovních prostor je prováděn pečlivě podle stanoveného 

úklidového plánu externím zaměstnancem 

 

1.2.3 Školská rada 
 

Ve škole pracuje školská rada, která byla zřízena 10.4.2016, má 6 členů 

s rovnoměrným  zastoupením  zástupců zřizovatele,  pedagogů a zákonných zástupců 

nezletilých žáků školy. 

 
 
Členové: Bc. Martin Stránský 
      Ing. Vlastimil Čejp 
      PhDr. Jana Melicharová  
      Mgr. Kateřina Pozdechová 
      Ing. Hana Nováková 
      Klára Kodymová  

Ve školním roce 2016/2017 se zasedání Školské rady konalo 4x. 

 

2 Přehled oborů vzdělávání 

 
 Počet tříd Počet 

dětí 
Průměrný 
počet dětí 
na třídu 

Kapacita 

Předškolní 
vzdělávání 

3 48 16 50 

Škola  vyučuje podle Školního vzdělávacího programu  s názvem „Přes duhový most do světa dětí“ 

Výchovně vzdělávací program  školy vychází z obecných  a vzdělávacích cílů  a klíčových kompetencí 

Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

 
 
Název vzdělávacího programu 

 
Číslo jednací 

 
„Přes duhový most do světa dětí“  

 
9_2016_MŠ 



 

 
 

 
Kód oboru: 79-01-C/01 základní škola, denní vzdělávání  
 

Počty tříd a žáků Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet 
žáků 

Průměrný 
počet žáků 
na třídu 

Kapacita 

1. stupeň 1 2 7 7 10 

 

Škola  vyučuje podle Školního vzdělávacího programu  s názvem „Přes duhový most do světa vzdělání“ 

Výchovně vzdělávací program  školy vychází z obecných  a vzdělávacích cílů  a klíčových kompetencí 

Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 

Název vzdělávacího programu Číslo jednací  V ročníku 

„Přes duhový most do světa 
vzdělání“ 

1_2016_ZŠ 1. -   5. ročník 



 

 
 

 
3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
 Rámcový počet zaměstnanců základní školy 
 

Pracovní zařazení  Fyzické osoby Přepočtené na plně 
zaměstnané 

Ředitelka školy 
 
 1 

 
1 

Učitelka ZŠ 
 
1 

 
1 

Učitelka MŠ 
 
6 

 
5,5 

Školní logoped 
 
1 

 
0,3 

Vychovatelka školní družiny 
 
2 

 
1 

Asistent pedagoga ZŠ  
 
1 

 
1 (září – listopad 2016) 

Asistent pedagoga MŠ 
 
1 

 
1 

Chůva v MŠ 
 
1 

 
0,5 

Provozní zaměstnanci 
 
3 

 
3 

Externí zaměstnanci 
 
4 

 
DPP 

 
 
 

4 Údaje o  zařazování dětí a žáků  

 
4.1 Údaje o zápisu k předškolní docházce a následnému přijetí do 

mateřské školy 

 

V dubnu   2016 proběhly zápisy k předškolní docházce v mateřské škole. 
  

Počet přijatých dětí:    15 

Počet nepřijatých  dětí:    0 

 

 



 

 
 

 

4.2 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do 
základní školy 

V lednu  2016 proběhly zápisy do prvního ročníku základní školy. 
 
  

Počet přijatých do 1. ročníku:    7 

Nástup po odkladu školní docházky:   0 

Udělen odklad školní docházky:    1 

 

Počet přijatých žáků do 2. ročníku (přestup):  1 

Do základní školy v září 2016  nastoupilo 6 žáků do 1. ročníku a 1 žák do  2. ročníku.  

 

5 Výsledky vzdělávání žáků 
  Celkové hodnocení prospěchu  žáků na konci školního roku 2016/2017 vykazuje následující tabulka 
 

      

 
 

    

 

Přehled o celkovém hodnocení žáků 
 

 

Školní rok   2016/2017 
 

 

Třída   I. (1.2.) 
 

 

Pololetí   I. II. 
 

 

Prospěli   6 6 
 

 
 s vyznamenáním  6 6  

 

Neprospěli   0 0 

 

 

Pochvala ředitelky školy 0 4 

 

 

Pochvala třídní učitelky  0 1 

 

 
   

   
Škola se zapojila do  matematické soutěže Matematický klokan, kategorie Cvrček  pro 

žáky druhých a třetích ročníků, ve které se žák Kristián Kučera, v celostátním měřítku umístil, 

na 1. místě. Dále žáci naší školy získali 1. místo ve vědomostních znalostech v regionálním 

projektu pořádaném pod záštitou  Magistrátu Kladno, HZS Kladno a  Městské policie.  



 

 
 

       V listopadu 2016 přestoupil jeden žák na jinou základní školu, k  31. 8. 2017 ukončili docházku 

do naší školy 2 žáci přestup na jinou základní školu. 

 
 
 

5.1 Školní družina 

Školní družina měla jedno oddělení, které navštěvovali žáci 1. a 2. ročníku, kapacita 

10  žáků  nebyla v tomto školním roce naplněna, v 1. pololetí bylo přihlášeno 7 žáků a ve  2. 

pololetí 6 žáků. Ranní provoz byl zajištěn od 7:30 do 8:40, odpolední provoz od 12:40 do 

16:30.  

Výchovná činnost ve školní družině probíhala v souladu s ŠVP ŠD a s celoročním 

plánem akcí. ŠVP ŠD vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V 

letošním školním roce se uskutečnily také doplňující činnosti a aktivity – Seznámení s 

poníkem, Solná jeskyně (preventivní program), Abeceda plavání, Konverzace v AJ. Především 

plavání bylo pro žáky nejatraktivnější. V rámci školní družiny probíhal také program 

logopedické prevence. 

Pro žáky byla na každý den připravena nabídka zájmových, vzdělávacích a 

odpočinkových činností. Vždy se vycházelo z momentálních potřeb a přání žáka. Žáci se 

svými výrobky a výkresy podíleli na výzdobě školní družiny a společných prostor – chodby, 

šatna. Při příležitosti zápisu do první třídy žáci vyráběli dárky pro své mladší kamarády. Mezi 

nejúspěšnější akce patří společné akce s MŠ – např. Halloween party, rej čarodějnic a 

společné besídky.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6 Prevence patologických jevů 

 
Ve škole bylo  v září 2016 zřízeno školní poradenské zařízení ve složení: 

Výchovná poradkyně :  Mgr. Adriana Lokota  

Školní metodik primární prevence: Mgr. Adriana Lokota   

Školní logoped - speciální pedagog: PhDr. Jana Melicharová, která poskytovala konzultace 

prevence specifických poruch učení, reedukace narušené komunikační schopnosti, 

individuální logopedická péče, individuální nebo skupinová péče při prevenci/odstraňování 

SPU. Spolupráce s SPC Slunce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů. 

  Vzhledem k absenci požadovaného doplňujícího vzdělání  pro výkon metodika 

primární prevence a výchovné poradkyně, škola v této oblasti spolupracuje se  

s psychologem poradenského zařízení SPC Slunce. Doplnění  vzdělání bylo zapracováno do 

plánu DVPP pro školní rok 2016/17 v co nejbližším možném termínu zahájení. 

Prevenci patologických jevů zajišťoval metodik prevence, který  pracoval podle 

Minimálního preventivního programu  a Školního krizového plánu při výskytu šikany a dalších 

sociálně patologických jevů pro školní rok 2016/2017. Součástí MPP byl následující plán akcí 

pro školní rok 2016/2017 

      Název akce Informace o akci 

 

Září 

Drakiáda Drakiáda ve školní družině- sítenské údolí 

 

Říjen 

Podzimní vycházka Čabárna 

Návštěva zách. stanice Aves Čabárna. 
Seznámení se se zvířaty, podzimní příroda a 
její pozorování a proměny. 

 

Listopad Planetárium Praha Podzimní promítání v Planetáriu 

 

  Nakupování v praxi 

Návštěva hypermarketu Tesco, nákup 
potravin, manipulace s penězi a se zbožím, 
orientace v obchodě, odhad, jízda MHD. 

 

Prosinec 

Divadlo Lampion 
Divadelní vánoční vystoupení Vánoce ve 
Špekově 

 

  
Výstava Betlémů, návštěva náměstí 
s adventní trhy   

 

  Bruslení na ledové ploše 
Bruslení - prvotní seznámení s technikou 
bruslení na ledu.  



 

 
 

 

Leden 

Bruslení na zimním stadionu 
Základy bruslení na ledové ploše zimního 
stadionu. 

 

  Dentální hygiena Přednáška dentální hygienistky 

 

  Bobování Bobování v sítenském údolí 

 

Únor Maškarní  Karneval ve školní družině 

 

Březen Dílničky  Výroba svíček svíčkárna Vála 

 

  Keramická dílna  Mšec Výroba keramických předmětů 

 

Duben Beseda s Městskou policií    

 

  Návštěva knihovny    

 

Květen 

Sletiště Kladno Sportovní den (kolečkové brusle, trampolíny) 

 

  Pasování na čtenáře    

 

Červen 

Škola v přírodě Ozdravný pobyt pro děti ZŠ a MŠ.  

 

  Jednodenní výlet Praha 

 

  Návštěva HZS Kladno   

 

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Plán  dalšího vzdělávání  pedagogických pracovníků pro školní rok 2016/2017 

Název 
Počet 
pedagogů 

Recyklohraní – environmentální  výchova ve výuce  2 

Osobnostní rozvoj učitele MŠ 1 

Dvouleté děti v mateřské škole 1 

Hudební činnosti v předškolním vzdělávání 1 

Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku 1 

Inkluzivní vzdělání 1 

Zpracování IVP 1 

Logopedický asistent 1 

Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti 2 

Koordinátor ŠVP 0 

Prevence patologických jevů 0 

Comenia script 1 

Pomůcky a metodické materiály ve výchově k řeči 1 

Činnosti školní družiny 1 

 



 

 
 

Z důvodů rozvázání pracovního poměru Mgr. Adriany Lokoty v průběhu školního roku 

nebyl naplněn plán dalšího vzdělávání v oblasti prevence patologických jevu a koordinace 

ŠVP. Tyto oblasti budou zahrnuty do plánu dalšího vzdělávání v následujícím školním roce. 

 

  U ostatních zaměstnanců byl plán naplněn a výstupy z jednotlivých seminářů byly 

prezentovány na pedagogických radách.  

 

8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
Ve školním roce 2015/2016 proběhlo několik akcí pro žáky, které plnily funkci regenerační, 

kompenzační, sociálně preventivní  a výchovnou.   

 Škola v přírodě 

 Ukázkové hodiny pro předškoláky 

 Dny otevřených dveří 

 Vánoční posezení  

 Dětský den 

 Letní party 

 Pískání pro medvědy 

 Keramické dílny 

 Lezecká stěna 

Škola má vlastní webové stránky, kde jsou umístěny základní informace o škole, 

mimoškolní  a zájmové činnosti žáků, má také vytvořený  uživatelský profil na sociální síti 

Facebook. Škola svoji činnost prezentuje také v tisku na regionální úrovni. 

9 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
6. – 8.  března 2017 proběhla ve škole inspekční činnost ČŠI. Pro účely zvýšení dotací podle § 

5 zákona č.306/1999 Sb., o poskytování dotací byla škola celkově hodnocena jako průměrná. 

ČŠI ve svém hodnocení  ocenila zejména dobrou pracovní atmosféru, ochotu pedagogů 

spolupracovat, příjemné a esteticky podnětné prostředí,  cílenou   a účinnou podporu 

sociálního  a osobnostního rozvoje žáků.  Na základě doporučení ČŠI zajistit vyšší účinnost 



 

 
 

kontrolního systému je  od školního roku 2017/2018 posílen pedagogický tým o zástupkyni 

ředitelky školy pro výchovně-vzdělávací činnost.  S inspekční zprávou byla seznámena 

Školská rada, pedagogové a  zákonní zástupci žáků.  

 

10 Základní údaje o hospodaření školy 

 
      Škola je samostatnou účetní jednotkou – právnická osoba (společnost s ručením 

omezeným), příjmové složky tvoří:  státní dotace, příspěvky od rodičů(školné) a sponzorské 

dary. Nejvýznamnějšími položkami v oblasti výdajů jsou náklady mzdové, provozní 

(rekonstrukce objektu) a nájemné. 

Mzdové náklady jsou pokryty z normativu poskytnutého krajem cca z 65 %. Zbylé 

náklady na mzdy musí škola hradit z vlastních zdrojů nebo jiných dotací. Náklady na 

rekonstrukci škola hradí z jiných zdrojů  a provozní náklady školy jsou hrazeny ze školného, 

které hradí rodiče žáků. Výkaz zisku a ztrát za rok 2016 je uveden včetně hospodaření MŠ.   

 

Výnosy 

Příjmy z hlavní činnosti 4 270 205 

Dotace ze státního rozpočtu 
(včetně  EU) 2 889 310 

Finanční dar škole účelový 60 000 

  

 
 

Náklady 

Hrubé mzdy celkem: 2 562 300 

odvody SP a ZP 871 182 

OON 1 572 032 

Celkem mzdové a OON 5 005 514 

    

Z toho:   

hrazeno z normativu 1 745 380 

dotace asistent 242 000 

Śablony EU  182 328 

jiné vlastní zdroje   

Ostatní provozní náklady 3 682 168 

 



 

 
 

 
11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2016/2017 škola čerpala finanční podporu  z  rozvojových  programů  MŠMT: 

1.  „Podpora financování asistentů pedagoga pro děti,  žáky a studenty   se  znevýhodněním“ 

2. „Podpora financování asistentů pedagoga pro děti,  žáky a studenty se  zdravotním postižením“  

3. Z fondů EU – Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 

Pro školní rok 2017/20187 se škola zapojila do dotačního programu MŠMT „Podpora zabezpečení 

škol a školských zařízení“. Do mezinárodních programů škola nebyla  zapojena. 

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 
Ve školním roce 2016/2017 nebyly pořádány žádné přednášky a kurzy pořádané školou. 

 
13 Údaje o předložených  a školou realizovaných projektech 

financovaných z jiných zdrojů 

 

Název projektu Celkem v Kč 
Využité k  
31.8.2017 Nečerpané 

Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 281 792 200 828 0 

„Podpora financování asistentů pedagoga pro 
děti,  žáky a studenty se  zdravotním postižením“ 
 321 576 241 184 80 392 

„Podpora financování asistentů pedagoga pro 
děti,  žáky a studenty   se  znevýhodněním   17 848   17 848 0 

 
14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 
 

Do vzdělávacího procesu ve škole je pravidelně zakomponována spolupráce  dalších 

institucí, které mohou přinést další rozvoj žákům a pedagogům. Úzce spolupracujeme se SPC 

Slunce, Pedagogicko-psychologickou poradnou Kladno, a soukromou logopedickou poradnou 

Logopedie Melicharová, dále pak např. s Městská knihovna Kladno, HZS Kladno, Policie ČR. 

Tradičně úzce spolupracujeme se Střediskem volného času Labyrint  a Lezeckou stěnou 

Sambar.  



 

 
 

Závěr 

 
Ve škole poukazujeme na kladné a pozitivní vzory, odmítáme násilí  a podporujeme zdravý životní 

styl. Ve výuce jsme se snažili podporovat děti a žáky k větší samostatnosti při vyhledávání  a zpracování  

získaných informací.  

V uplynulém školním roce jsme pracovali podle celoročních plánů práce, které navazují na školní 

vzdělávací program. Podařilo se nám rozšířit nabídku volnočasových a dalších aktivit jak na úrovni 

mateřské tak základní školy. Širokou nabídkou aktivit se snažíme v maximální míře podporovat 

prevenci patologických jevů.  

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme dokončili plánovanou rekonstrukci objektu a pro nastávající roky 

jsme navýšili kapacitu  základní školy na a školní družina 60 žáků. Současně jsme v rámci rozvoje školy 

vybavili další prostory a pro školní rok 2017/2018 otevřeli další třídu. 

 

Zpráva byla zpracována v souladu s § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 7 vyhlášky č.15/2005Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  

 
 
V Kladně 10.  října  2017 
 
 
 
Lenka Koubová  
Ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 


