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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název: Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. 

 

Sídlo:   Hornická 410, 273 03  Stochov 

 

Charakteristika školy:  

Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. poskytuje výchovu 
a vzdělávání dětí a žáků se speciálními potřebami. Škola zajišťuje komplexní péči od 
útlého věku dítěte až do dospělosti. Součástí péče je poradenská činnost, odborně tera-
peutické aktivity a spolupráce se zařízeními, které poskytují služby a zaměstnání absol-
ventům školy. Prioritou je individuálním přístup ke každému jednotlivci. 
 

Zřizovatel školy:   PaedDr. Jaroslav Dvořák 
 

Údaje o vedení školy: Mgr. Jakub Dvořák, ředitel 
    PaedDr. Blanka Dvořáková, statutární zástupkyně ředitele 
    Mgr. Marie Kmínková, zástupkyně ředitele  

- škola Unhošť, ZŠ a SŠ 
Mgr. Barbora Kačabová, zástupkyně ředitele  

- škola Stochov, ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK 
    Mgr. Pavla Šmídová, zástupkyně ředitele - SPC a PPP 
    Martina Ebertová, vedoucí – ŠJ 
 

Adresa pro dálkový přístup: http://www.slunce.info/skola-dalkovy-pristup/ 
 

Údaje o školské radě: PaedDr. Jaroslav Dvořák 
    Mgr. Zdeňka Kreuzmanová 
    Ivana Jarníková 

http://www.slunce.info/skola-dalkovy-pristup/
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
 
Základní škola 

Kód oboru Popis oboru 
Forma 

vzdělávání 

Cizí  
vyučovací 

jazyk 
Délka  

vzdělávání 
Kapacita 

oboru Platnost 
Dobíhající 

obor 

79-01-B/01 
Základní škola  

speciální denní 
 

10 r.  
0 měs. 26 Platné Ne 

79-01-C/01 Základní škola denní 
 

9 r.  
0 měs. 50 Platné Ne 

 

Střední škola 

Kód oboru Popis oboru 
Forma 

vzdělávání 

Cizí  
vyučovací 

jazyk 
Délka  

vzdělávání 
Kapacita 

oboru Platnost 
Dobíhající 

obor 

78-62-C/01 
Praktická škola  

jednoletá denní 
 

1 r.  
0 měs. 12 Platné Ne 

78-62-C/02 
Praktická škola 

dvouletá denní 
 

2 r. 
0 měs. 24 Platné Ne 

 
(Zpracováno k 31. 8. 2020 dle rejstříku škol, který je veřejně dostupný na webové adrese 
http://rejskol.msmt.cz/.) 
 

 
 
 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
 

 MŠ ZŠ SPC SŠ ŠD ŠK PPP ŠJ Celkem 

Počet  
zaměstnanců 

průměrný přepočt. 
počet 9,1833 33,2959 5,1834 1,9459 1,0542 0,4542 3,1917 3,2809 57,5895 

fyzické osoby - 
prům. stav 12,5 40,6667 8 2 1 1 5 7 77,1667 

- pedagogičtí 
pracovníci 

průměrný přepočt. 
počet 8,4 27,0709 4,35 1,9292 1,05 0,45 2,85 0 46,1001 

- učitelé průměrný přepočt. 
počet 5,7 11,3 0 1,5 0 0 0 0 18,5 

- vychovatelé průměrný přepočt. 
počet 0 0 0 0 1,05 0,45 0 0 1,5 

- asistenti  
pedagoga 

průměrný přepočt. 
počet 2,6 14,3334 0 0 0 0 0 0 16,9334 

- speciální  
pedagogové 

průměrný přepočt. 
počet 0 1,2375 2,625 0,2292 0 0 1,375 0 5,4667 

- psychologové průměrný přepočt. 
počet 0,1 0,2 1,725 0,2 0 0 1,475 0 3,7 

- nepedagogičtí 
zaměstnanci 

průměrný přepočt. 
počet 0,7833 6,225 0,8334 0,0167 0,0042 0,0042 0,3417 3,2809 11,4894 

 
(Zpracováno dle statistického výkazu P1-04 k 30. 6. 2020.) 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ,  
ZÁPISU K POVINNÉ ŠK. DOCHÁZCE  
A O PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2019/2020: 

 Počet podaných žádostí v rámci přijímacího řízení do MŠ byl 12.  
Počet přijatých dětí činí 11. 

 Počet podaných žádostí v rámci přijímacího řízení do ZŠ byl 2.  
Počet přijatých dětí činí 2. 

 Počet podaných žádostí v rámci přijímacího řízení do SŠ byl 0.  
Počet přijatých dětí činí 0. 

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
Ve školním roce 2019/2020: 

 15 dětí ukončilo docházku do MŠ a zahájilo docházku do základních škol. 
 4 žáci ukončili docházku do ZŠ a pokračují ve vzdělávání na středních školách. 
 4 žáci ukončili docházku do SŠ a úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku. 

 

 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
Škola se dlouhodobě zaměřuje na vytváření a podporu přátelského klimatu na všech 
svých pracovištích. V preventivních aktivitách se škola snaží o podporu zdravého životní-
ho stylu, zaměřuje se na sportovní a pohybové aktivity žáků, podporuje klubovou a mi-
moškolní činnost žáků. Dlouhodobým cílem je utváření přátelského a bezpečného školní-
ho prostředí a vedení žáků ke spolupráci a vzájemné toleranci. Sociálně patologické jevy 
se ve škole vyskytují velmi ojediněle, v prostředí malých třídních kolektivů se silnou pe-
dagogickou podporou jsou velmi dobře a rychle řešitelné a negativním jevům se daří 
účinně předcházet. 
 

 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Škola podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2019/2020 
bylo vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeno na zvyšování kompetencí v těchto 
oblastech: čtenářská a matematická gramotnost, osobnostní rozvoj, polytechnické vzdě-
lávání a dovednosti v oblasti ICT. Vzdělávacích seminářů a akcí se aktivně účastní všichni 
pedagogičtí pracovníci mateřské, základní i střední školy. Část pedagogů v základní škole 
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a ve školní družině absolvovala bloky tandemového vzdělávání, které podporovalo vzá-
jemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi pedagogickými pracovníky. V hodinách  
anglického jazyka spolupracovali učitelé s rodilým mluvčím. V hodinách informatiky na 
základní škole měli učitelé možnost pracovat za podpory ICT odborníka a zvyšovat si tak 
dovednosti při využívání moderních technologií. Pedagogičtí pracovníci mateřské školy  
a školní družiny využívali možnost návštěvy jiných zařízení, ve kterých sdíleli své zkuše-
nosti s pedagogy v hostitelských školách. Ve spolupráci s poradenským zařízením probí-
hají odborné semináře a přednášky s účastí externích lektorů. Proběhla 3. minikonferen-
ce Slunce s příspěvky o inkluzi, bazální stimulaci, náplni práce se žáky v praktické škole, 
logopedii ve výuce, o zvládání emocí u dětí i možnosti podpory dětí ze sociálně slabého 
prostředí. 
 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY  
NA VEŘEJNOSTI 
 
Během školního roku 2019/2020 proběhlo velké množství aktivit, které prezentují školu 
na veřejnosti. Každý měsíc vychází Zpravodaj, který zachycuje dění v organizaci. Po-
drobné informace o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti lze získat na webových 
stránkách (www.slunce.info). 
 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  
PROVEDENÉ ČŠI 
 
Ve školním roce 2019/2020 inspekce provedená ČŠI neproběhla. Všechny inspekční zprá-
vy jsou k dispozici v registru inspekčních zpráv  
(https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=1819). 
 
Pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykonávající činnost školského poradenského 
zařízení dosahuje výsledků hodnocení požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona  
č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zaří-
zením, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2019 jsou zveřejněny ve sbírce listin: 
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=732357 
 
Přijatá dotace na školní rok 2019/2020 činila 29.210.189,- Kč, z toho 2.143.297,- Kč čini-
ly prostředky poskytnuté dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH  
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 
Ve školním roce 2019/2020 byly z rozvojového programu MŠMT Vybavení školských pora-
denských zařízení diagnostickými nástroji (účelový znak 33040) pořízeny nástroje CAS 2, 
CARS-2, Tomal-2, WAIS-III, MABC-2, IDS, Conners a DISMAS. 
 
V rámci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 
(účelový znak 33069) byl financován úvazek odborného pracovníka ve výši 0,6. Realizace 
programu pokračovala ve školním roce 2019/2020, program byl ukončen 31. 12. 2019. 
 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
Škola nebyla ve školním roce 2019/2020 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoži-
votního učení. 
 

 

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
Realizace projektu Zkvalitnění vzdělávacího procesu v mateřské a základní škole Slunce 
(registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007552) byla ukončena ve škol-
ním roce 2019/2020 (31. 12. 2019). Ve školním roce 2019/2020 (21. 2. 2020) byla na ří-
dící orgán (ŘO) podána Závěrečná zpráva o realizaci (ZZoR). 
 
Realizace projektu Zkvalitnění vzdělávacího procesu ve střední škole Slunce (registrační 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008342) byla ukončena ve školním roce 
2018/2019 (30. 5. 2019). Ve školním roce 2019/2020 (25. 10. 2019) byla na řídící orgán 
(ŘO) podána Závěrečná zpráva o realizaci (ZZoR). 
  
Ve školním roce 2019/2020 (1. 9. 2019) začala realizace projektu Šablony MŠ, ZŠ II  
(registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015271). 
 
Ve školním roce 2019/2020 pokračovala realizace projektu Přístavba školy Slunce  
v Unhošti (registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010002). Projekt byl 
zahájen ve školním roce 2017/2018 (1. 3. 2018). Jeho cílem je zkvalitnění infrastruktury 
vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu 
života. 
 
Ve školním roce 2019/2020 byl opakovaně realizován projekt “Cesta ke vzdělání”  
ve spolupráci se společností Philip Morris ČR, který umožňuje zajišťovat svozy žáků,  
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realizaci celé řady exkurzí, poznávacích výletů a dalších aktivit, které výrazně obohacují  
vzdělávací proces. 
 
Ve spolupráci s dobrovolníky Středočeských vodáren Kladno se ve školním roce 
2019/2020 podařilo v projektu Nadačního fondu Veolia získat finance na opravu kuchyň-
ky pro žáky ve škole ve Stochově. 
 
Ve školním roce 2019/2020 jsme ve spolupráci s Nadačním fondem Slunce pro všechny  
a The Diplomatic Spouses' Association z.s. zahájili projekt vybudování místnosti pro mul-
tisenzorickou stimulaci snoezelen ve škole ve Stochově. 
 
Ve školním roce 2019/2020 jsme byli partnerem projektu “Obědy do škol ve Středočes-
kém kraji II”, v rámci kterého bylo hrazeno straovvání dětem ze sociálně slabých rodin. 
Za podobným účelem jsme zároveň čerpali prostředky darované Nadačním fondem Miku-
láše Daczického z Heslova. 
 
Ve školním roce 2019/2020 (1. 8. 2020) jsme zahájili realizaci projektu vybudování envi-
ronmentální zahrady ve škole ve Stochově. 
 

 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY  
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Při plnění úkolů ve vzdělávání škola úzce spolupracuje zejm. s Nadačním fondem Slunce 
pro všechny, Centrem služeb Slunce všem, o.p.s., Společností pro podporu lidí s mentál-
ním postižením SPMP ČR pobočným spolkem Kladno. Partnery školy jsou také města  
a obce, ve kterých působí - Město Stochov, Město Unhošť, Obec Kyšice a Obec Horní  
Bezděkov. Škola je aktivním členem Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 
 
Děkujeme všem výše uvedeným partnerům, dětem, žákům, rodičům, pedagogickým  
i nepedagogickým zaměstnancům a vůbec všem, kteří nám jakkoli pomohli zvládnout 
úspěšně jeden z nejpodivnějších školních roků, jehož druhé pololetí bylo výrazně po-
znamenané událostmi spojenými s celosvětovou pandemií nemoci covid-19. 
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Ve Stochově 5. října 2020 
 
 
 
 
 
 

Jakub Dvořák 
ředitel 

 

 

Školská rada tuto výroční zprávu projednala a schválila 12. října 2020. 
 

Zřizovatel školy výroční zprávu převzal 5. října 2020. 
 
 


