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Výroční zpráva o činnosti 
Active Learning Základní školy s.r.o. 
za školní rok 2018/ 2019 
VYPRACOVALA: MGR. IVONA DALZIEL MIKLÍKOVÁ 

 

 

 

 

 

„Tam, kde se ulice pánů Jana Amose Komenského a Antonína Dvořáka setkávají, tam se 
nachází budova naší školy. Nechť se zde vzdělávají a rostou osobnosti další, jejichž životní 
kroky budou mít pozitivní dopad na celý svět, stejně jako tomu bylo i u těchto pánů.“                              
                                                                                                                                                              Zakladatelé školy. 
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I. Základní údaje o škole  

 
 

1. Název, identifikační údaje a právní forma školy  
Active Learning Základní škola s.r.o. 
IČ: 06471331  
rezortní identifikátor (IZO): 181 098 750 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
2. Sídlo školy  
Komenského 604, Hulín 768 24 
 
3. Adresa pro dálkový přístup  
www.activelearning.cz      adresa datové schránky:      hnqru4q                      
 
4. Zřizovatel školy  
Active Learning s.r.o.  
Komenského 604, Hulín 768 24                    IČ: 03399133  
statutární orgán: jednatel  B.A, P.G.C.E., M.A  Richard Dalziel  
 
5. Vedení školy  
Ředitelka Mgr. Ivona Dalziel MIklíková (ve funkci od 1. září 2018)  
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6. Přehled oborů vzdělávání  Active Learning Základní škola poskytuje podle zápisu ve školském 
rejstříku obor vzdělání „základní škola“, kód 79-01-C/01.  ŠVP: „Myslet, rozumět, sdílet.“ 
 
 

7. Školská rada  
Zřízena 15. září 2018.  

                 Předsedkyně školské rady Bc. Hana Pláňavová  (zvolena zákonnými zástupci),  
 

     
 
II. Charakteristika školy  

Jsme soukromá základní škola, koncipována pro první až pátý ročník 1.stupně ZŠ.  Naším cílem je 
poskytnout žákům to nejlepší v oblasti vzdělání a výchovy.  Škola jako základní používá osnovu standardní 
metodiky RVP, myšlenek Jana Amose Komenského a je doplněna o prvky alternativní pedagogiky 
(Waldorfské, Montessori, intuitivní, konstruktivistické). 

 
Jsme škola s rozšířenou výukou anglického jazyka. Hlavním vyučovacím jazykem je jazyk český. 

Anglický jazyk je jazykem druhým, ovšem automaticky používaným i v činnostech mimo jazykový předmět. 
Nabízíme kvalitní hloubkové vzdělání nejen pro děti rodin poptávajících návaznost na předškolní  vzdělání v 
jazykových a alternativních školkách, Aj sdružení (Good Morning Group, Happy Monday Hulín, 
organizovanými Active Learning s.r.o. či centrem Klubíčko Kroměříž). 

 
Škola zahájila svou činnost 1. září 2018 otevřením jedné třídy s kapacitou 12 žáků. Další třídy 
budou otevírány postupně, každý další rok nová první třída až do naplnění celkové 
předpokládané kapacity školy 48 žáků.  
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1. Pilíře školy: 
 RESPEKT 

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“     
                                                                                                                                     J. A. K. 

 Respekt k sobě, ostatním, ke své zemi, celému světu, přírodě, k okolním kulturám, respekt 
k minulosti, přítomnosti, předvídání budoucnosti. 
 Jedním z našich prvořadých cílů je, aby děti pochopily, že i jako jedinec jsou součástí celého světa a 
že krok každého z nás zanechává stopy pro nás všechny. 
Podporujeme individualitu žákům a vedeme k seberespektu, stejně tak klademe důraz na vnímání okolí. 
K posouzení a vyhodnocení svého postoje k němu je ovšem nutné mít rozsáhlé znalosti, zkušenosti i 
dovednosti ze všech oblastí. 

 
 
 

 Začlenění filosofie do výuky 
 Kritické učení řešením problémů 
 Celistvé pochopení získaného 
 Učivo v blocích, integrované tematické celky  
 Dostatek pramenů k získání informací  
 Sdílení názorů, zkušeností, vizí interně i externě 
 Environmentální vzdělání 

 
 
 
 

 
 CELKOVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI 

„Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále 
a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.“ J. A. K. 

 Mysl, tělo, duše. Usilujeme o to, aby absolvent školy – vzdělaná, kultivovaná, empatická osoba – znala 
svou hodnotu, směr cesty svého života a oplývala radostným přístupem k novému učení, poznávání, 
objevování. Stejně tak, jako bude osobou schopnou prezentovat své myšlenky a nápady, bude schopna 
aktivně přistoupit i k praktickým činnostem a poradit si s nimi  (dílčí práce, ruční práce, umění, zahradničení, 
vaření...). Dbáme na pozitivní vliv hudby, umění, pohybu. 
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 Vzdělání u nás objevuje, anticipuje, reflektuje změny a procesy 21.století a transformuje je do náplně 
výuky. Držíme se svých pilířů: 

- Individuální přístup (maximální počet 16 dětí ve třídě) 
- Zařazování filosofie výuky 
- Zařazování jógy do školního života (spolupráce se 
Schwetou Panchal – Mindfulness) 
- Kreativní učení 
- Podpora sebehodnocení, sebekritiky, sebemotivace 
- Maximální využití přilehlé zahrady – práce a pobyt venku 
- Hra na hudební nástroje  (spolupráce s hulínskou a 
kroměřížskou   
                                               uměleckou školou) 

- Hudba, zpěv, pohyb prolíná všechny činnosti 
- Bohatá školní knihovna s českou i zahraniční četbou 
- Pravidelné výlety do divadel, muzeí, exkurze v rámci ČR i zahraničí  
- Kvalitní a vyvážené stravování 

 
 JAZYKOVÁ VYBAVENOST 

„We are all citizens of one world, we are all of one blood. To hate people because they were born in another 
country, because they speak a different language, or because they take a different view on this subject or 
that, is a great folly. Desist, I implore you, for we are all equally human. . . . Let us have but one end in view: 
the welfare of humanity.“ J. A. K.  
 
 Hlavní myšlenkou školy je zařadit do výukového procesu vedle osvojení si mateřského jazyka také 
osvojení si jazyka anglického. Ten je vyučován od 1. třídy v rozsahu 4 hodin týdně pro všechny ročníky školy. 
Je vyučován kombinací rodilého mluvčího a kvalifikovaného učitele/ky. Anglický jazyk prolíná i ostatními 
činnostmi školy. 
 Žáci přijímají anglický jazyk jako automatickou součást své osobnosti, umožňující jim seberealizaci, 
komunikaci, pochopení při kontaktu s jinými kulturami. 
K výuce Aj patří i základy ostatních jazyků formou dětských písní a říkanek (Fj, Ij, Nj, Šj, Rj, japonského j.…) 
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- Poznávání rozmanitosti všech jazyků 
- Jazykový růst i pro děti z bilingvních rodin  
- Knihovna plná anglické naučné i krásné literatury 
- Učebna vybavená moderní technologií  
- Úzká spolupráce s English Primary Academy, The Unitas 

Collaboration of Schools, Kent, UK, Iwaki (Japan) 
 

 
 PEDAGOGOVÉ JAKO INSPIRACE 

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje 
ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti. 
Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, 
poněvadž jinak je to nemožno.“ J. A. K. 
 
 Kvalifikovaní, erudovaní a kosmopolitní učitelé. Pozitivní 
pedagogové s entuziastickým přístupem ke svému poslání. Od našich pedagogů očekáváme plné nasazení a 
je pro nás velice stěžejní je dostatečně finančně ohodnotit. Stejně tak umožňujeme poskytnutí kvalitního 
personálního zázemí a možnosti dalšího sebevzdělávání. 

Řízení školy je vedeno z pozice zkušeného pedagoga, managera, 
ale i rodiče bilingvních dětí a hrdého rodáka města Hulína. 

 
- Pedagog je průvodce a pozorovatel 
- I žák je pedagog  
- Partnerství s rodinami žáků  
 
 

 

 INKLUZE 
„Not the children of the rich or of the powerful only, but of all alike, boys and girls, both noble and ignoble, 
rich and poor, in all cities and towns, villages and hamlets, should be sent to school.“ J. A. K. 
 
 Nízký počet žáků ve třídě (max. 16 žáků) nám umožňuje nabídnout individuální přístup založený na 
rozvoji individuality dítěte, jeho vloh a zájmů. 
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2. Charakteristika materiálně-technického 
vybavení školy  
Celé řešení budovy je vhodné i pro imobilní studenty. 
Budova školy je v klidné zelené lokalitě města Hulína 
dostatečně dopravně dostupné. Jedná se o nově 
zrekonstruovanou prvorepublikovou vilu, škola využívá 
prostor v 1. Np. Součástí areálu je prostorná zahrada 
s budovou jídelny a výdejny. Poblíž je park, sportovní 
stadion, knihovna města, námi maximálně využívána. 
 
 

 
3. Organizace školních a mimoškolních aktivit 

  
              Na dopolední výuku navazovaly mimoškolní aktivity organizované Active Learning s.r.o. vedené 
v anglickém jazyce.  Byly přístupné i dětem nezapsaným do AL ZŠ.  

Kroužky byly zpoplatněny.  

Book Club, Be creative s rodilým mluvčím, Happy Gardener, Let’s discover, Adventure and Sport club 

 

4. Jídelna a výdejna jídla – jídlo je do Active Learning Základní školy s.r.o. dováženo z organizace 
DECENT Hulín, dodavatelem stravy pro místní MŠ a další klienty 
 

 
 

ředitelka školy/ třídní učitelka Ivona Dalziel Miklíková zaměstnanec školy
úklid/ výdej Petra Pokorná zaměstnanec školy
Výuka anglického jazyka Richard Dalziel externě/ dohoda
Výuka výtvarného umění Kamila Hrazdilová externě/ dohoda
účetní Pavlína Dykes externě/ dohoda

Personální zabezpečení školy 2018/2019

 

Při plném provozu školy, tedy kdy budou fungovat 3 třídy s celkovým maximálním počtem 48 žáků, 
bude škola zaměstnávat 5 osob (3 třídní učitele, ředitele, 1 uklizečku/ paní do výdejny). Rodilý mluvčí, účetní, 
technická podpora je řešena externě.  
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ročník 1. ročník 2. ročník 3.
8 1 3

Přehled žáků absolvujících školní rok 2018/2019

 
 

Chlapci 7
Děvčata 5

Přehled žáků zapsaných do 1. ročníku ALZŠ pro šk.rok 2019/2020

  

 

 

          

 

 

III.Finanční vypořádání:  
Základní údaje o hospodaření školy 

 
Pro školní rok 2018/2019 škola nezískala základní finanční dotaci. Provoz školy byl tak hrazen z měsíčního 
školného, který činil 4900,- Kč a z investic zakladatele školy. 

Dotace získala pouze výdejna a jídelna školy – zde je souhrn:

Přijatá dotace na školní rok 2018/2019 6252
Náklada školního roku hrazené z dotace 6252
Mzdové prostředky hrazené z dotace 6252
v tom a)mzdy 6252

Vyúčtování dotace poskytnuté na období školního roku 2018/2019
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Rozvaha finančního vypořádání k daňovému přiznání s uzavírkou ke dni 31.12.2018.                                             

 

 

ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROGRAMU ŠABLONY II – NÁZEV PROJEKTU DLE MS2014+:1 ŠABLONY II-PROFESNÍ 
ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ACTIVE LEARNING ZÁKLADNÍ ŠKOLE  S.R.O. HULÍN  

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU DLE MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013701 

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE JSOU 329 827,00 KČ. TERMÍN REALIZACE PROJEKTU JE 01. 05. 2019 - 30. 04. 
2021. 
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IV. Partnerství a spolupráce 

Těší nás, že se nám celý rok podařil založit na obrovské spolupráci se všemi rodinami žáků a organizacemi 
se na ně vážícími. Mimo naše rodiny jsme velice úzce spolupracovali s 

- Knihovna Hulín 
- Město Hulín 
- Základní Umělecká škola Hulín 
- Schweta Panchal –  jóga and mindfullness  
- Mateřské centrum MÁTA, Klubíčko KM 
- Pilana Knives 
- ZŠ Hulín, ZŠ Břest, farnost Hulín, Klub Zahrádkářů  
- Slovácké divadlo 

 

V. Akce a projekty našeho prvního školního roku 

            

Září:  

Adaptační schůzky na Rusavě 

Jablkové slavnosti /výroba vlastního moštovacího zařízení/ 
oslava sv. Václava                                                                                                                             
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samozřejmě  také slavnostní oficiální otevření školy 

    

    

    Říjen: Podzimní les, Rusava                          Oslava 100 let Republiky v Praze     

   

 

Listopad: Světelkové roznosy po Hulíně,  cyklistické objevování okolí, první školní narozeniny 
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Prosinec: Vánoční vystoupení pod režií dětí, 
soutěž ve městě Hulíně, plné prožití adventu   

 

 

 

 

Leden:  

Naše první vysvědčení: Hodnotíme slovně a 
vzájěmně 
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Únor: Velké téma Lidské tělo. 

Otázky na tělo 

Návštěva Senior domu v Hulíně 

Laboratorní pokusy s lékařem  
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Březen: Pancake day aneb Masopust 

Duben: Úprava zahrady, Velikonoce, začátek projektu Pomozte s námi Planetě 
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Květen: Projekt Pomozte s námi Planetě – získali jsme 234 
osob na svou stranu pro podporu – dobré skutky  
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Červen: Loučení se s námi vypěstovanými pulci, škola v přírodě (Kouzlo Bylin) Rusava, společné rodinné 
glosování 
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VI.  Závěrečná glosa 

Pro nás, zakladatele, učitele, rodiče, byl náš historicky 1.školní rok rokem velice rychlého a silného 
zakořenění se do místní kultury, hodnot a životů celkově. Dosáhli jsme mnohem více než bylo původní  
očekávání. Děkujeme všem našeho procesu se zúčastněným a přejme si udržet kvalitu, upevnit se ve svých 
získaných zkušenostech a kráčet s naší vizí dál.    

                                                                                                                                        Mgr. Ivona Dalziel Miklíková 

 

 

  

 

Výroční zpráva o činnosti Active Learning Základní školy s.r.o. byla projednána a schválena školskou radou  
9. 10. 2019.                       

 
Bc. Hana Pláňavová, předsedkyně ŠR, Hulín 
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