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WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Waldorfská pedagogika je celosvětově nejrozšířenějším alternativním směrem ve výchově a vzdělávání dětí. 
První třída s touto pedagogikou byla otevřena v roce 1919 v německém Stuttgartu při továrně na cigarety Waldorf 
– Astoria. Jedná se o prožitkovou celostní pedagogiku, koncepčně zpracovanou Dr. Rudolfem Steinerem na 
přelomu 19. a 20. století. V České republice se mohly školy s touto pedagogikou objevit až po revoluci v roce 1989, 
a jsou v českém prostředí již úspěšně zavedeny.  V ČR se školy a školky zakládaly bezprostředně po roce 
1989.Během let jimi prošly tisíce dětí. Mezi přednosti waldorfské pedagogiky, pro které ji rodiče vyhledávají, patří 
ucelený pohled na dítě a jeho vývoj. Nezaměřuje se pouze na rozvoj intelektu, ale jde o výchovu podporující 
harmonický a všestranný rozvoj dítěte, tedy jeho vůle, cítění a myšlení. Cílem je vychovávat děti tak, aby byly 
připraveny pro život v naší rozmanité společnosti, aby v dospělosti dokázaly dělat svobodná a odpovědná 
rozhodnutí za sebe sama, žít s respektem k ostatním a životnímu prostředí. V rámci výuky waldorfská pedagogika 
podporuje rovnou měrou vedle intelektu tvořivost, zdravé sebevědomí a odpovědnost. Waldorfská pedagogika 
nevede děti k soutěživosti, ale k dovednostem, které v životě nejvíce potřebujeme – ke spolupráci a sociálnímu 
cítění. K již zmíněné svobodě na úrovni dítěte vede podporování přirozené motivace a touze po vědění, která 
vychází z dítěte samého, nepodmiňované odměnou za dobré a trestem za špatné chování.

Prvními iniciátory vzniku waldorfské základní školy v Táboře a okolí byla skupina rodičů dětí, které 
navštěvovaly na waldorfskou pedagogiku orientovaný dětský klub Janíček, kde bylo možné se s waldorfskou 
pedagogikou seznámit v praxi. Tato zkušenost vedla k rozhodnutí založit dětem školu, kde by mohly v tomto 
způsobu výchovy a vzdělávání pokračovat. Z rodičů se vytvořila skupina, jejímž hlavním cílem bylo založení 
waldorfské základní školy v Táboře, nebo jeho okolí. Rodiče společně se zástupci Janíček o.p.s. podnikli všechny 
kroky potřebné k tomu, aby škola mohla vzniknout. Intenzivně se začala připravovat registrace školy a v září roku 
2016 byla podána žádost na MŠMT. Konečné stanovisko bylo ze strany MŠMT známo až 31.9. 2017. Z toho důvodu 
nemohl být proveden řádný zápis, a to ovlivnilo i nízký počet přijatých dětí v prvním roce fungování školy.

Ve školním roce 2017 / 2018 byla spuštěna první třída oficiální devítileté základní školy na platformě waldorfské 
pedagogiky. Ve školním roce 2018 / 2019 škola realizovala vyučování v první a druhé třídě.

Waldorfská základní škola Mistra Jana doplnila nabídku alternativního vzdělání v Táboře a okolí, která 
v regionu chyběla. Město Tábor podpořilo vznik školy a vydalo souhlasné stanovisko s jejím působením v okrese 
Tábor. Vznik školy podpořili i v obcích Dub, Vřesce, Podolí, Ratibořské Hory, Malenín a Ratibořice, jejichž 
zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo zřízení devítileté Waldorfské základní školy. Pro tyto účely dává obec 
k dispozici objekt stávající školy, která svůj provoz ukončila. Bez zřízení waldorfské školy by možnost základního 
vzdělávání v daném místě zanikla. Zániku školy se chtějí zastupitele i obyvatelé obcí vyhnout. WZŠ Mistra Jana 
velice podporují a spolupracují se zřizovatelem školy Janíček o.p.s.

Cílem je devítiletá základní škola s celkovou kapacitou 180 žáků. Postupně otevíráme každý rok jednu první 
třídu. Obec Ratibořské Hory upravuje budovu a WZŠ Mistra Jana nabírá a proškoluje pedagogy.

V průběhu školního roku 2017/18 se začal formovat spolek rodičů, který je v současnosti plně funkční 
a poskytuje širokou podporu škole. Jeho členové (z 90% rodiče žáků) se aktivně podílejí na chodu školy bez nároku 
na honorář, pomáhají s osvětovou činností (pořádání přednášek, prezentací školy na veřejnosti, v médiích apod.), 
spolu se školou připravují slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími 
waldorfskými školami, účastní se jednání s úřady za účelem získávání podpory pro školu, napomáhají se 
zajišťováním personální, materiální a finanční stránky běhu školy a v neposlední řadě se významně podílí na 
pracích při úpravách budovy školy a jejího okolí.

Waldorfská základní škola Mistra Jana je nestátní nezisková organizace. Vznikla v pořadí jako 14. waldorfská 
škola u nás, jako 5. nestátní.

V současné době je v ČR, krom dvaceti základních waldorfských škol, pět středních waldorfských škol a stále 
přibývá počet waldorfských mateřských škol. Waldorfská základní škola Mistra Jana je plnohodnotným členem 
Asociace waldorfských škol, která je garantem waldorfské pedagogiky v ČR.
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Úplnost a velikost školy

Waldorfskou základní školu Mistra Jana navštěvují děti z Tábora a blízkého i vzdálenějšího okolí a Ratibořských 
Hor. Je to dáno zájmem rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování 
informací, ale také na rozvoj sociálních kompetencí, umění a komplexní pohled na svět kolem nás. Jedná se o 
jedinou waldorfskou školu v okrese Tábor.

Zakladatelé školy se již na počátku rozhodli pro postupné rozrůstání školy. To v praxi znamená, že v každém 
školním roce bude otevřena vždy jedna 1. třída, čímž se mezi tzv. plně organizované školy zařadí ve školním roce 
2025 / 2026. Na konci školního roku 2020/2021 (k 31.8.2021) Waldorfskou základní školu Mistra Jana navštěvovalo 
celkem 69 žáků. Byl to čtvrtý rok fungování školy a výuka probíhala v první třídě, druhé třídě, třetí třídě a čtvrté třídě.

Na konci školního roku 2020/2021 navštěvovalo školu 69 žáků.

Vybavení školy

Waldorfská základní škola Mistra Jana pro svoji činnost využívá objekt základní školy v Ratibořských Horách, 
který má pronajatý od obce Ratibořské Hory. Budova školy se nachází v příjemném prostředí, obklopeném 
mírnou zástavbou a bohatou zelení. Do okolních lesů je velmi blízko. V budově jsou třídy a potřebné zázemí. 
Nesporně velkou výhodou je umístění nemovitosti – klidná část obce v těsné návaznosti na přírodu, a přesto pár 
desítek metrů k zastávce HD i s dostatečnou parkovací kapacitou v okolí školy. Pomyslným zlatým hřebem je 
rozlehlá zahrada, hřiště a pozemek, který školu obklopuje.
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Pracovní podmínky

Před zahájením provozu školy v Ratibořských Horách v září 2017 proběhly práce na úpravách prostor školy. Na 
veškerých úpravách školy se podíleli zakladatelé školy s rodiči žáků a obec Ratibořské Hory. V první vlně tak byly 
kompletně zrekonstruovány prostory třídy, sociální zařízení, upravena šatna pro žáky, sborovna a kancelář.  Před 
zahájením školního roku 2017 / 2018 byla kompletně vymalována první třída, byl položen koberec do klidové zóny 
a třída byla vybavena novým nábytkem a dřevěnou podlahou. Zároveň s tím byl prostor vybaven a zařízen v duchu 
waldorfské pedagogiky. Před zahájením dalšího školního roku vždy proběhla řada rekonstrukcí vztahující se k 
nové třídě. Během školního roku 2020/2021 byly rekonstruovány další třídy, neboť situace vládních nařízení 
ohledně covid19 byla rekonstrukcím nakloněna. Obec Ratibořské Hory také investuje do budovy školy a snaží se 
tak podpořit fungování WZŠ Mistra Jana a udržet možnost základního vzdělávání v obci. Další úpravy jsou 
realizovány vždy v průběhu prázdnin a jsou vztahované jak k dalším třídám, tak ke společným prostorám, úpravě a 
rekonstrukci šaten a rozšíření hygienického zázemí pro děti a pedagogy. Ne jinak tomu bylo i na konci školního 
roku 2020/2021. 

Základní škola nabízí důstojné prostředí jak pro děti, žáky a rodiče, tak i pro pracovníky školy a toto prostředí je 
stále průběžně zlepšováno, jak ze strany zřizovatele, tak i provozovatele budovy školy.

VYUČOVACÍ DOKUMENTY

Základní škola ve školním roce 2020 / 2021 vyučovala podle schválených učebních dokumentů – Školní 
vzdělávací plán pro základní vzdělávání Waldorfská základní škola Mistra Jana ve verzi 1.1./2017, č.j. SVP/1/2017 ze 
dne 1.9.2017, který je plně v souladu s RVP ZV. 

Od 1. ročníku se vyučují dva cizí jazyky – anglický a německý.

Školní družina se ve školním roce 2020 / 2021 řídila Školním vzdělávacím plánem pro školní družinu 
Waldorfské základní školy Mistra Jana, který je plně v souladu se ŠVP ZV Waldorfská základní škola Mistra Jana, 
ve verzi 1.1./2017, č.j. ŠVPŠD/1/2017 ze dne 1.1.2017.
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ORGANIZACE VÝCHOVNĚ
VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

Počty žáků v jednotlivých třídách

Ve školním roce 2020/2021 zahájilo v naší škole povinnou školní docházku 20 žáků. V průběhu školního roku na 
naší školu přistoupil jeden žák a z naší školy přestoupil  jeden žák.

Třídy a třídnictví

Další vyučující
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Učební plán

Od počátku školního roku 2017 / 2018 je ve škole pravidelně vyučována eurytmie. Pro školní rok 2020/2021 z 
nedostatku personálního zabezpečení Eurythmie škola využila zkušenou lektorku Bothmerovy gymnastiky na 
pohybové hry, které jsou běžně součástí výuky na waldorfských školách. Od školního roku 2021/2022 má škola již 
výuku Euryhtmie personálně zabezpečenou. V hodinách tělesné výchovy je využíváno školní hřiště, školní 
zahrada, prostory kolem školy a v případě nepříznivého počasí tělocvična.

Výsledky výchovně vzdělávacího procesu

Plány učiva byly, v lockdownu v distanční výuce v kontextu nařízení vlády ohledně covid19, splněny.
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Školní družina

Školní družina pracovala ve dvou odděleních, do kterých docházelo po celou dobu školního roku 2020/2021 64 
žáků.

Školní družina měla provozní dobu od 6:45 do 8:30 a od 11:30 (12:30) do 16:15.

Jako vychovatelé ve školní družině pracovali Bc. Jan Pojar, Bc. Anežka Maňáková, Irena Zátopková a Mgr. 
Martin Procházka.

Zájmová činnost

Ve školním roce 2020 / 2021 nabízel Spolek rodičů WZŠ Mistra Jana kroužek zpěvu, cirkusu a rukodělných 
činností. V souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR byla činnost kroužků realizována pouze do 10.3.2020. 
Po uvolnění opatření byl realizován Spolkem Rodičů WZŠ Mistra Jana v Ratibořských Horách již jen kroužek 
rukodělných činností.

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 1/202202 2

Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády České republiky, v kontextu pandemie covid-19, vyžadovala 
organizace zápisu absenci osobní přítomnosti dětí ve škole.  Podání přihlášky bylo realizováno bez osobní 
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. A to datovou schránkou, elektronicky přes email, případně dle 
konkrétní situace byla osobně dodána do školní schránky nebo poštou. 

Zapsáno takto bylo 14 dětí, z toho bylo přijato 12 dětí, ostatním byl udělen odklad. Jeden žák ze zdravotních 
důvodů opakuje první třídu, tudíž se počet prvňáčků pro školní rok 2021/2022 ustálil na čísle 13. 

Charakteristika pedagogického sboru a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Na výuce se podílí nově vznikající a postupně se rozrůstající kolektiv učitelů. Pedagogický sbor realizuje 
metodické postupy vycházející z waldorfské pedagogiky. Uvádějícím a prvním třídním učitelem ve školním roce 
2017/2018 se stala Mgr, Bc. Martina Bílková, která měla v té době praxi na řadě škol. Ve školním roce 2020/2021 byla 
zástupcem ředitele, učila AJ a zajišťovala metodickou podporu pro další členy pedagogického sboru. Třídní 
učitelkou první třídy byla Mgr. Dominika Bartáková, druhé třídy byla Mgr. Helena Lamačová Kaminská, třetí třídy 
Mgr. Pavlína Matějíčková a třídním učitelem čtvrté třídy byl Ing. Jakub Trojovský. Asistentkou pedagoga ve čtvrté 
třídě byla Ing. Ilona Frouzová a asistentkou pedagoga v druhé třídě byla Kateřina Růžičková a asistentkou 
pedagoga v první třídě od ledna 2021 byla Ilona Jurčíková.

Na schopnosti a přípravu učitelů do výuky jsou kladeny velké nároky (přirozená autorita, zřetelný řečový 
projev, empatie, schopnost spolupráce s kolegy i rodiči, flexibilita, kreativita, organizační schopnosti, otevřenost 
dalšímu osobnímu růstu, další vzdělávání, velká časová dotace pro náročné třídní i celoškolní projekty i přípravu 
na vyučování, zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarné schopnosti). Další odborný růst učitelů je podmínkou pro 
přijetí učitele na waldorfskou školu. 

Ve školním roce 2020/2021 se naši učitelé zúčastnili pravidelných učitelských seminářů organizovaných 
Asociací waldorfských škol ČR určených pro třídní a odborné učitele, ale i řady dalších kurzů, které se zabývají 
waldorfskou pedagogikou v širším kontextu s lidskou kulturou a kulturním dědictvím. Mgr. Pavlína Matějíčková, 
Ing. Ilona Frouzová a Mgr. Helena Lamačová Kaminská nastoupily již v září 2018 na tříletý seminář pro waldorfské 
učitele a pokračovali ve studiu, byť to nařízení vlády ve školním roce 2020/2021 nedovolily.  Vychovatel Bc. Jan 
Pojar a nová třídní učitelka první třídy pro školní rok 2019/2020 Mgr. Dominika Bartáková se spolu s dalšími 
pedagogy zúčastnili týdenního semináře v Semilech. Vychovatel a budoucí třídní učitelka v první třídě pro školní 
rok 2020/2021 nastoupili již v září 2019 do dalšího běhu pražského waldorfského semináře.  Pravidelné Interní 
setkání waldorfských učitelů v Příbrami bylo bohužel zrušeno z důvodů karantény

Učivo je na WŠ probíráno podle tematických plánů, které jsou zpracovány vyučujícími v souladu s požadavky 
RVP. Učitelé aktivně spolupracují na tvorbě a zkvalitňování ŠVP. Pravidelně jednou týdně se setkávají na 
konferencích, na nichž se věnují pedagogickým i organizačním otázkám a důkladně se věnují aktuálním 
výchovným problémům. Zvláštností waldorfské školy jsou tzv. „rozhovory o dětech“, při nichž se dlouhodobě ve 
spolupráci s rodiči všichni pedagogičtí pracovníci intenzivněji věnují konkrétnímu žákovi s určitým problémem a 
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společně se pokoušejí najít pro dítě cestu. Učitelé sledují celostní rozvoj osobnosti žáka (snaží se stejnoměrně 
rozvíjet rozum, cit a vůli a v procesu učení se snaží zapojovat a oslovovat všechny smysly v souladu s vývojovými 
specifiky a nároky dětí). Učitelé uplatňují individuální přístup k žákům, odpovědně přistupují k žákům se 
zdravotními, výukovými a jinými problémy, ve spolupráci s rodiči hledají cestu k nápravě. Pravidelně jednou 
měsíčně se konají třídní schůzky, na kterých se rodičům dostávají informace o naplňování vzdělávacích cílů a 
chování dětí.

Školu pravidelně navštěvovala mentorka školy – waldorfská učitelka Mgr. Kateřina Kozlová a psycholožka 
PhDr. Anežka Janátová, které během pobytu hospitovaly a napomáhaly odbornému růstu jednotlivých 
pedagogů i celé školy. Ředitel i kolegium školy využívá možnosti pravidelné týmové i individuální supervize, 
kterou zajišťují psychologové Mgr. Ivan Úlehla a PhDr. Anežka Janátová.

Prevence sociálně patologických jevů

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho 
programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. 
Už samotný fakt prožitkové pedagogiky, která je waldorfské pedagogice vlastní, působí preventivně. Za 
nezbytné považujeme prohlubovat v žácích schopnost odmítat nevhodné způsoby chování a vést je k účelnému 
trávení volného času, jako je: učení, sport, kultura, zájmová činnost, pomoc rodičům, četba atd. Plnit cíle našeho 
programu prevence se nám daří díky výborné spolupráci s rodiči.

Za zásadní považujeme i spolupráci se školní psycholožkou PhDr. Anežkou Janátovou, která škola 
navštěvovala i ve školním roce 2020/2021 a pracovala individuálně jak s učiteli, tak s rodiči a dětmi.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve školním roce 2020/2021 neměla škola integrované žáky.

Ve školním roce 2020/2021 byli ve škole 3 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (3 x PO 3. stupně). V 1. třídě 
začal pracovat od ledna 2021 asistent pedagoga, ve druhé třídě pracuje asistent pedagoga již od první třídy a ve 
čtvrté třídě pracuje asistent pedagoga již od pololetí první třídy.

Ve školním roce 2020/2021 měl schválenou žádost k individuálnímu vzdělávání v souladu s ustanovením § 41 
školského zákona 1 žák, který na konci školního roku odešel ze školy.

Školská rada

Školská rada pracovala ve školním roce 2020/2021 v tomto složení:
 Bc. Tereza Cimbůrková – za zákonné zástupce žáků
 Mgr. Helena Lamačová Kaminská – za pedagogické pracovníky
 Ing. Naďa Klimešová – za zřizovatele

Školská rada přinášela podnětné připomínky. Práce není formální, v její činnosti je zřetelná snaha pomoci škole, 
iniciovat změny, hledat řešení, přinášet podněty a napomáhat s řešením náročnějších situací. Mezi rodiči 
propaguje všechny školní akce a pomáhá je realizovat. Rodiče tvoří velmi silný opěrný pilíř práce školy a jejich 
přínos do chodu školy je nepřehlédnutelný. Spolupráci se školskou radou hodnotí vedení školy pozitivně. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Školní a mimoškolní akce jsou důležitou součástí práce školy. Jde v nich také o přirozenou propagaci práce školy 
a o důležitý kontakt s veřejností. Všechny akce školy mají vazbu na výuku nebo sledují více výchovných a 
pedagogických hledisek. Slavení tradičních svátků hraje důležitou úlohu pro pěstování zvyků, poznávání původních 
obrazů a objevování základních lidských hodnot. Svátky jsou doprovázeny řemeslnými a rukodělnými činnostmi, 
které znovu spojují člověka s přírodou a pomáhají mu zakořenit a najít pravdivý vztah ke světu kolem nás. 
Organizace většiny akcí i jejich následná realizace ve školním roce 2020/2021 neproběhla v souvislosti s nařízeními 
vlády týkající se covidové situace. 
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Běžně jsou akce pořádány za nezastupitelné spolupráce s rodiči a Janíček o.p.s. Rodiče dětí dostávají možnost 
zapojovat se do chodu školy, což vytváří příjemnou rodinnou atmosféru. Pomáhají s organizací slavností, jarmarků a 
též si mohou zvolit formu adaptace svého dítěte, podle jeho individuálních potřeb a možností rodiny.

Školní rok 2020/2021 byl, jako i na jiných školách, poznamenán mimořádnými opatřeními Vlády ČR v souvislosti s 
Covid19 a karanténou. Řada plánovaných akcí tak neproběhla a výuka byla distanční. Ve školním roce 2020/2021 
jsme proto uskutečnili pouze jedno setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů, když došlo k uvolnění a vše proběhlo 
v přírodě a za dodržení hygienických opatřeních. Děti měly možnost poznat budoucí spolužáky a paní učitelku. 

Vyvrcholením byla malá zahradní Svatojánská slavnost v sobotu 19.6.2021, kdy během programu slavnosti byli 
všichni budoucí prvňáčci přijati do stále se rozrůstajícího sociálního organismu školy a pasováni třídní učitelkou a 
staršími spolužáky na školáky.
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Spolupráce s jinými školami

Naše škola úzce spolupracuje se soukromou Základní školou waldorfskou České Budějovice o.p.s., s 
waldorfskou školou Wlaštovka o.p.s. v Karlových Varech, a také s waldorfskou školou v Příbrami. Sdílí se 
zkušenosti v otázkách pedagogických, legislativních i provozních. 

V rámci pravidelných jednání Rady asociace waldorfských škol se pravidelně setkáváme se zástupci ostatních 
waldorfských škol z celé republiky. Tato setkání jsou prohlubována na interních setkáních waldorfských učitelů 
každý rok. Stejně tak i na setkáních vedoucích pracovníků waldorfských škol, které se konají přibližně jednou za 
čtvrt roku, má vedení školy možnost konzultovat s ostatními řediteli waldorfských škol hledání adekvátního 
přístupu a sdílet vzájemně inspirace v preferovaném rozvoji školy.

Spolupráce s partnery

Ve školním roce 2020/2021 pokračovala započatá spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou v 
Táboře a Dětským klubem Janíček a SPC Klíč.

Mezinárodní spolupráce

Ve školním roce 2020/2021 Waldorfská základní škola Mistra Jana pokračovala v navázané mezinárodní 
spolupráci se SoftwarwAG - Stiftung a čerpala finanční podporu pro svou činnost a rozvoj. Tato spolupráce byla 
navázána ve školním roce 2017/2018 a nadále pokračuje. Ve školním roce 2020/2021 byla tato podpora využita na 
rekonstrukci budoucích tříd, kabinetů a společných prostor.

Rozvojové programy a projekty

Škola ve školním roce 2020/2021 zapojena do rozvojových programů a projektů:
-WZŠ Mistra Jana šablony II: Rozvoj Waldorfské základní školy Mistra Jana, registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009295

-MAP II v ORP Tábor CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105
Vedení školy se pravidelně účastnilo schůzek MAP II.

Výsledky inspekční činnosti

 Ve školním roce 2020/2021 neproběhla inspekční činnost. ČŠI prováděla pouze monitoring v souvislosti s 
distanční výukou.
Inspekční činnost proběhla ve školním roce 2017/2018.

Výsledky kontrolní činnosti

 Ve školním roce 2020/2021 proběhl pravidelný audit. 

Výsledky hospodaření

Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány ve Výroční zprávě o hospodaření za rok 2020 (viz. příloha). 
Další zpráva bude zpracována za hospodářský rok 2021.
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Výroční zpráva o hospodaření

Waldorfské základní školy
Mistra Jana

rok 2020

Příloha Výroční zprávy za rok 2020
Zpracoval: Mgr. Martin Procházka – ředitel školy
                      Ing. Jakub Trojovský – hospodář školy



Výroční zpráva o hospodaření ve svém obsahu a formě kopíruje přílohu k účetní závěrce organizace a je 
zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně platném znění, kterým se stanoví obsah účetní 
závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, 
účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové 
údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah 

1) Obecné informace o účetní jednotce  
2) Informace o zřizovatelích
3) Účetní období   
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování   
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů  
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením 
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku
8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby
9) Podíl v jiných společnostech 
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky
11) Vlastnictví akcií a podílů
12) Přehled dlouhodobých závazků 
13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců  
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů  
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu  
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů  
19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití
20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech 
22) Přehled o veřejných sbírkách
23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření    
24) Audit
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1) Obecné informace o účetní jednotce                

 (§ 30, odst. 1, písm. a)

Název Waldorfská základní škola Mistra Jana  
 

Sídlo Ratibořské Hory 34, 391 42Ratibořské Hory 

IČ 05 981 883 

Právní forma Školská právnická osoba 

RED_ IZO 691010579 

Typ účetní jednotky mikro 

Hlavní činnost Uskutečňování vzdělávání a školských služeb 

Doplňková činnost Doplňková činnost se nevykonává 

Statutární orgán Mgr. Martin Procházka, ředitel 
 

2) Informace o zřizovatelích 
Zřizovatel: Janíček o.p.s.
  Sídlo: Bukurešťská 279/1, 390 05 Tábor
  IČO: 01 928 139

3) Účetní období
(§ 30, odst. 1, písm. c)
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
(§ 30, odst. 1, písm. d, e)
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro 
neziskové organizace. Účetnictví je vedeno externě s využitím software Pohoda. Účetní doklady jsou archivovány v sídle. 

Dlouhodobý majetek
O dlouhodobém hmotném majetku s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, 
se účtuje na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje se v rozvaze.
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek v 
pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok 
a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek v 
pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje 
organizace v operativní evidenci.
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
Stavby organizace odepisuje 50 let.
Automobily organizace odepisuje 10 let.
Ostatní samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let.

Cenné papíry a podíly
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve formě podílů.

Zásoby
Účetní jednotka oceňuje zásoby v pořizovací ceně. Účtování o zásobách podle způsobu B.

Finanční majetek
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti ve formě podílů.

Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné položky. 
O případně tvorbě opravné položky rozhodne příslušný orgán účetní jednotky.
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Transakce v cizí měně
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v aktuálním denním kurzu vyhlášeném ČNB. 

5) Mimořádné položky nákladů a výnosů
 (§ 30, odst. 1, písm. f) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období neevidovala položky nákladů a výnosů, které by byly mimořádné 
svým objemem nebo původem. 

6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením 
(§ 30, odst. 1, písm. g)
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných společnostech.

7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku
(§ 30, odst. 1, písm. h) 
Účetní jednotka ve sledovaném účetním evidovala následující položky dlouhodobého majetku v pořizovací ceně, 
včetně jejich přírůstků a úbytků během účetního období.

Položky majetku Stav na 
počátku období 

Přírůstky Úbytky Stav na konci 
období 

Software 0    0 0 0 

Budovy a stavby 0 0 0 0 

Hmotné movité věci 0 0 0 0 
 
Přehled investic do budovy základní školy:
Budova školy je v majetku města Ratibořské Hory a je organizací užívána na základě Nájemní smlouvy uzavřené 
dne  19.7.2017

8) Odměny za auditorské a jiné ověřovací služby   

(§ 30, odst. 1, písm. i)
Ve sledovaném období prováděla audit účetní jednotky auditorská společnost AUDIT 99, s.r.o. č. licence 423. 
Odměna auditorské společnosti činila 25.410,- Kč.

9) Podíl v jiných společnostech 
(§ 30, odst. 1, písm. j)
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádné společnosti.
 

10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky  

(§ 30, odst. 1, písm. k)
Účetní jednotka k datu závěrky evidovala následující závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení, zdravotním 
pojišťovnám a státu za neodvedené daně a poplatky:
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Typ závazku  Částka  Datum 

vzniku  

Datum 
splatnosti  

Sociální pojištění   146.127,-  Kč  31.12.2020  20.1.2021  
Zdravotní pojištění (VZP)

   
30.052,-

 
Kč

 
31.12.2020

 
20.1.2021

 
Zdravotní pojištění (ČPZP)

      
2.025,-

 
Kč

 
31.12.2020

 
20.1.2021

 
Zdravotní pojištění (ZPMVČR)

     
17.749,-

 
Kč

 
31.12.2020

 
20.1.2021

 Zdravotní pojištění (VOZP)
    

11.461,-
 

Kč
 

31.12.2020
 

20.1.2021
 Zdravotní pojištění (OZP)

       
1.971,-

 
Kč

 
31.12.2020

 
20.1.2021

 Daň ze závislé činnosti –

 
zálohová

     
54.923,-

 
Kč

 
31.12.2020

 
20.1.2021

 Daň ze závislé činnosti –

 

srážková

      

2.518,-

 

Kč

 

31.12.2020

 

31.1.2021

 



11) Vlastnictví akcií a podílů               

(§ 30, odst. 1, písm. l)
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly.

12) Přehled dlouhodobých závazků      

(§ 30, odst. 1, písm. m)
Účetní jednotka nevykazuje dluhy, které vznikly ve sledovaném účetním období, a jejich zbytková doba splatnosti 
k rozvahovému dni přesahuje 5 let. Účetní jednotka nevykazuje i dluhy kryté zárukou účetní jednotky. Účetní 
jednotka neeviduje ani jiné dlouhodobé závazky s kratší dobou splatnosti jak 5 let.

13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze 
(§ 30, odst. 1, písm. n)
Účetní jednotka nevykazuje závazky neuvedené v rozvaze.

14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti 
(§ 30, odst. 1, písm. o)
Účetní jednotka ve sledovaném účetní období vykázala příjmy a výdaje jak v hlavní činnosti uvedené ve stanovách 
jako hlavní poslání, tak ve vedlejší činnosti směřující k dosažení zisku pro potřeby zabezpečení hlavní činnosti.

15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců  
(§ 30, odst. 1, písm. p)
Průměrný evidenční stav 8,4 zaměstnanců

Náklady na zaměstnance:
hrubá mzda HPP (bez ředitele):  2.945.036,- Kč    
odměna ředitele :                     510.050,- Kč
hrubá mzda DPP:                                   451.550,- Kč     
zák. soc. a zdrav. pojištění :                 1.167.782,- Kč

16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů  
(§ 30, odst. 1, písm. q)
Funkce statutárního orgánu je v souladu s § 131 zákona č. 561/2004 Sb. vykonávána na základě jmenování o výkonu 
funkce ředitele. Nad rámec výše uvedené odměny neměl ředitel žádné další odměny a funkční požitky.

17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu  
(§ 30, odst. 1, písm. r)
Účetní jednotka nevykazuje smluvní vztah mezi statutárním orgánem a jinou osobou.

18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů  
(§ 30, odst. 1, písm. s)
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě závdavků, úvěrů či záloh 
s výjimkou běžných provozních záloh, které jsou řádně zúčtovány.
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 Hlavní  
činnost  

Hospodářská  
činnost  

Celkem  

Výnosy  

6.480  tis. Kč  0  Kč  6.480  tis. Kč  

Náklady
 

6.197
 

tis. Kč
  

0
 

Kč
 
6.197

 
tis. Kč

 
Výsledek hospodaření před zdaněním

 
283

 
tis.

 
Kč

 
0

 
Kč

 
283

 
tis.

 
Kč

 
Daň z

 
příjmů

 
0

 
Kč

 
0

 
Kč

 
0

 
Kč

 Výsledek hospodaření po zdanění
 

283
 

tis.
 

Kč
 

0 Kč
 

283
 

tis.
 

Kč
 



19) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití      

 (§ 30, odst. 1, písm. t)
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období účtovala v analytické evidenci odděleně náklady a výnosy 
z činností hlavního poslání a z činností podléhajících dani z příjmů. Účetní jednotka díky nevykázala ve 
sledovaném období žádnou vedlejší činnost, které podléhá dani z příjmů.

20) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
(§ 30, odst. 1, písm. u)
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze významné položky, které vyžadují další informace, aby byla zajištěna 
srozumitelnost účetní závěrky. 

Účetní jednotka vykazuje ve výkazu zisku a ztráty přijaté dotace:

21) Přehled o přijatých a poskytnutých darech     
(§ 30, odst. 1, písm. v)
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala dary.

22) Přehled o veřejných sbírkách     

(§ 30, odst. 1, písm. w)
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky.

23) Způsob vypořádání výsledku hospodaření    
(§ 30, odst. 1, písm. x)
Za rok 2020 organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 283 280,51. 
Organizace uplatnila v roce 2020 snížení základu daně dle §20 ost.7 ve výši 283 280,51 Kč.

24) Audit:  

V souvislosti se zněním zákona 248/1995 Sb. a v návaznosti na skutečnost, že organizace překročila v příjmech ze 
státního rozpočtu částku 1 mil. Kč (§ 19, odst. 2 a) zákona 248/1995 Sb.), vyvstala povinnost nechat účetní závěrku 
ověřit nezávislým auditorem. 

Audit provedla auditorská společnost AUDIT 99, s.r.o. ,

Číslo osvědčení o zápisu auditorských společností: 423

Oprávněný auditor: Ing. Vendula Malečková, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1982.

Audit byl proveden dne 15.6.2021.

Dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Waldorfská základní 
škola Mistra Jana k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu 
s českými účetními předpisy.
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Z dotace z MŠMT 451 713,00 Kč, která byla poskytnuta v roce 2018, bylo v roce 2019 vyčerpáno 163 340,00 Kč, 
zbylá částka ve výši 219 531,00 Kč byla převedena do dalších let.

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neposkytla žádné dary.

 
Poskytovatel  Výše  dotace  Účel dotace  zdroj dotace  

Jihočeský  kraj  
(dotace soukromým školám)  

5.258.001,-  Kč  mzdy / provoz  státní rozpočet  

WOMEN FOR WOMEN,  o.p.s.   6.000,-Kč
 

příspěvek  na  
stravu žáků

  

nestátní nezisková  
organizace

 
Dotace MŠMT

 
219.531,-

 
Kč

 
šablony

 
státní rozpočet

 

Přijaté dary  -  počet darovacích smluv Částka 

Robert Žák 30.000,- Kč 
Zbyněk Novotný 10.000,- Kč 

Rodiče žáků 2.884,- Kč 



Výkaz zisku a ztráty ke dni: 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
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Náklady

 

Činnost

 

hlavní

 

hospodářská

 

celkem

 

Spotřebované nákupy celkem

 

380

 
 

380

 

Služby celkem

 

626

 
 

626

 

Osobní náklady celkem

 

5

 

110

   

5

 

110

 

Daně a

 

poplatky celkem

 

0

   

0

 

Ostatní náklady celkem

 

0

   

0

 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

 

a opravných položek celkem

 

81

   

81

 

Poskytnuté příspěvky celkem

       

Daň z příjmu celkem

       

NÁKLADY CELKEM

 

6 197

 
 

6 197

 

    

VÝNOSY

 

Činnost

 

hlavní

 

hospodářská

 

Celkem

 

Tržba za vlastní výkony a za zboží celkem

 

996

 
 

996

 

Změny stavu vnitro

 

organizačních zásob celkem

       

Aktivace celkem

       

Ostatní výnosy celkem

 
 

  
 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

       

Přijaté příspěvky celkem

 
 

  
 

Provozní dotace celkem

 

5

 

484

   

5 484

 

VÝNOSY CELKEM

 

6

 

480

 
 

6 480

 

    

Výsledek hospodaření před zdaněním

 

283

 
 

283

 

Daň z

 

příjmů

 

0

    

0

  

Výsledek hospodaření po zdanění

 

283

 
 

283

 

 
 
 
 
 



Rozvaha ke dni: 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
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Aktiva

 

stav k prvnímu dni 
účetního období

 

stav

 

k poslednímu dni 
účetního období

 

Dlouhodobý majetek celkem

 

0

 

0

 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

  

0

  

0

 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

 

0

 

0

 

Dlouhodobý finanční majetek celkem

 

0

   

0

 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

 

0

   

0

 

Krátkodobý majetek celkem

 

2 536

 

3 625

 

Zásoby celkem

 

0

 

0

 

Pohledávky celkem

 

469

 

505

 

Krátkodobý finanční majetek celkem

 

2 033

 

3 102

 

Jiná aktiva celkem

 

34

 

18

 

AKTIVA CELKEM

 

2 536

 

3

 

625

 

   

pasiva

 

stav k prvnímu dni 
účetního období

 

stav k poslednímu dni 
účetního období

 

Vlastní zdroje celkem

 

1 376

 

1 702

 

Jmění celkem

 

1 180

 

1 223

 

Výsledek hospodaření celkem

 

196

 

283

 

Cizí zdroje celkem

 

1 160

 

1 923

 

Rezervy celkem

  

0

 

0

  

Dlouhodobé

 

závazky celkem

  

0

 

0

 

Krátkodobé závazky celkem

 

387

 

1 035

 

Jiná pasiva celkem

 

773

 

888

 

PASIVA CELKEM

 

2 536

 

3 625

 

 
 




