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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

Č. j.: WZŠaMŠB-1927/2020 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

1.1 NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST ŠKOLY 
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace 

 

1.2 ZŘIZOVATEL ŠKOLY 
Statutární město, Brno Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno 
 

1.3 ŘEDITEL ŠKOLY 
Mgr. Tomáš Jedlička 

 

1.4 DRUH ŠKOLY VČETNĚ VŠECH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
- Základní škola 

- Mateřská škola 

- Školní družina 

- Školní klub 

- Školní jídelna 

- Školní knihovna (mimo provoz) 

 

1.5 KONTAKTY 
telefon: 511 118 311, 731 543 396 

e-mail: wskola@waldorf-brno.cz 

http: www.waldorf-brno.cz 

 

1.6 ÚPLNÁ ŠKOLA 

 
Počet 
tříd 

Počet 
ročníků 

Počet žáků 
Průměrný 

počet žáků na 
třídu 

Kapacita 

1. stupeň 9 5 204 22,5  

2. stupeň 4 4 97 24,25  

speciální třída 1  5 5  

Celkem 14 9 306 21,86 360 

Průměrný celkový počet žáků na třídu bez speciální třídy je 23,15. 
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1.7 ŠKOLSKÁ RADA 
(§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 1. 11. 2009 

Kontakt: skolskarada@waldorf-brno.cz 

Předseda ŠR:  Mgr. Ivo Brzák (zástupce rodičů) 

Členové ŠR: Ing. Magda Vídeňská, zástupce rodičů 

 Mgr. Jaroslav Suchý, zástupce zřizovatele 

 Josef Červenka, zástupce zřizovatele 

 Mgr. Zuzana Zavřelová, zástupce pedagogických pracovníků 

 RNDr. Roman Vančura, Ph.D., zástupce pedagogických pracovníků 

 

1.8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP pro základní vzdělávání 
Waldorfská škola Brno 

DO-07/2018-09-01 1.-9. 

ŠVP pro obor vzdělání  
základní škola speciální 

DO-29/2019-09-01 1.-10. 

ŠVP pro zájmové vzdělávání 
školní klub 

DO-22/2018-09-01 6.-9. 

ŠVP pro zájmové vzdělávání 
školní družina 

DO-23/2018-09-01 1.-5. 

 

1.9 ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

Typ jídelny – dle výkazu Z 17-01 Počet 
Počet strávníků 

děti a 
žáci 

zaměstnanci školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L11 Školní jídelna 1 389 79 99 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy). 

 

1.10 POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ K 30. 6. 2020 
Fyzické osoby 6,75 

Přepočtení na plně zaměstnané 6,75 

 

1.11 ŠKOLNÍ DRUŽINA, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 6 175 fyz.6/přepoč. 5,05 200 
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1.12 ŠKOLNÍ KLUB, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ŠKOLY 
ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 1 93 fyz.1/přepoč. 0,46 134 

 

1.13 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Waldorfská základní škola vyučuje ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání „Waldorfská škola Brno“ (dále ŠVP). ŠVP vychází z principů výuky waldorfské 

pedagogiky. Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera. Učební 

plán je charakteristický: 

• všestranným zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty, stejně jako na umělecké 

a pohybové předměty; 

• slovní hodnocení ve všech předmětech průběžné, ale i na vysvědčení; 

• zaměření na vlastní prožitek ve vyučování a mezipředmětové vazby; 

• vyučování hlavních předmětů v tzv. epochách – 2-5týdenních celcích s 90minutovým blokem 

daného předmětu denně; 

• jen minimální plošné využití učebnic, jejich roli plní pestrý výběr encyklopedií, cvičebnic, 

atlasů; 

• zásadní role třídního učitele napříč stupni základní školy; 

• výuka dvou cizích jazyků od první třídy. 

Základní škola na ulici Plovdivská je úplná s 9 postupnými ročníky s 1-2 třídami v ročníku. Školu 

navštěvuje více než 300 žáků. Ve škole je zřízena Duhová třída dle § 16 odstavce 9 školského zákona 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro dobu mimo vyučování fungují při základní škole 

školní družina a školní klub. Školní družina má 6 oddělení s kapacitou 200 žáků pro žáky z 1. až 5. 

ročníku. Školní klub je otevřen pro žáky z 6. až 9. ročníku. Mateřská škola má tři oddělení, její celková 

kapacita je 75 dětí. WZŠMŠ navštěvují žáci a děti z celého města Brna i z jeho okolí, je spádovou 

školou ve smyslu § 36 odst. 7 školského zákona pro celé území statutárního města Brna. 

Škola je zejména místem pro výchovu a vzdělávání dětí s ohledem na jejich zdravý vývoj při 

uplatňování celostního pohledu na bytost člověka. V tomto smyslu škola podporuje i začleňování 

prosociálních mimoškolních aktivit, které podporují pedagogické působní školy a spolupůsobí na 

harmonický vývoj dětí a mládeže. Při začleňování mimoškolních aktivit vycházíme z předpokladu, že 

volnočasové aktivity přispívají ke zkvalitnění a rozvoji mezigeneračních vztahů, vztahů mezi vrstevníky 

a k budování vztahu učitel – žák – rodič. 

Základní škola je členem Asociace waldorfských škol České republiky a pravidelně spolupracuje 

s jednotlivými waldorfskými školami. 
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2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

2.1 PROVOZNÍ VEDENÍ ŠKOLY 
Ředitel: Tomáš Jedlička 

Zástupce ředitele pro ZŠ: Zuzana Zavřelová 

Zástupce ředitele pro MŠ: Martina Kudynová 

Ekonom školy: Martina Horáková 

Vedoucí provozu:  Yvonna Piňosová 

Sekretářka – personalistka: Eva Jandeková 

 

2.2 PEDAGOGICKÉ VEDENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – RADA KOLEGIA 
Ředitel:  Tomáš Jedlička 

Zástupce ředitele pro ZŠ: Zuzana Zavřelová 

Výchovný poradce: Roman Vančura 

Pedagogové:  Lada Baránková 
 Anna Bártová 
 Dana Holečková 
 Marie Jedličková 
 Miroslava Knedlová 
 Yvonna Piňosová 

Kateřina Vaňková 

 

2.3 ODBORNÁ KVALIFIKACE (DLE ZÁKONA Č. 563/2004 SB.) 
 Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 20,67/32 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  17,92/23 86,70/71,88 

Celkový počet vychovatelů 
 

5,52/7 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných 3,47/4 62,86/57 

 

2.3.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

2.3.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 4 

2.3.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

2.3.4 Nepedagogičtí pracovníci (ZŠ a ŠJ) – počet: 15 
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2.4 VĚKOVÉ SLOŽENÍ UČITELŮ 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 7 

36-50 let 4 15 

51 a více 2 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 7 25 

Rodičovská dovolená 0 3 

 

2.5 ŠKOLNÍ ASISTENTI 
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 9,025/12 

z toho   A) asistent pedagoga: 8,525/10 

B) asistent pedagoga v ŠD: 0,5/2 

C) osobní asistent: 0 

D) školní asistent: 0 

 

2.6 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ 
ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Pedagogika, psychologie 36 

Cizí jazyky 37 

Umění, estetika 40 

Speciální pedagogika, SVPU 37 

Informatika, PC, SIPVZ 30 

Společenské vědy 15 

Legislativa, řízení, ekonomie 2 

Sport, TV, turistika 3 

Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů 4 

Alternativní pedagogika 110 

Přírodní vědy 20 

Technické vědy 3 

Český jazyk a literatura 2 

Zdravotnictví, BOZP, PO 12 

Jiné – EVVO, etická výchova 13 

Celkem 364 

Poznámky:  

 Údaje jsou uvedeny jako přepočet na jednodenní DVPP. 

 Vzhledem k zaměření školy byla většina realizovaného DVPP z oblasti waldorfské pedagogiky. 

Hlavním vzděláváním byl interní prázdninový seminář „Cesta ke kořenům“, který probíhal 
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v prostorách školy ve třetím červencovém týdnu, a tříletý seminář waldorfské pedagogiky v rozsahu 

9 víkendů a týdenního soustředění. 

 Stejně jako v uplynulých letech, pokračovala spolupráce s mentorem školy Godim Kellerem, jehož 

přednášky tvořily základ prázdninového interního semináře a v průběhu školního roku strávil ve 

škole 5 hospitačních dnů, během nichž navštívil výuku ve všech třídách. Při obou návštěvách 

pracoval individuálně i kolektivně s pedagogy školy na jejich profesním rozvoji. V oblasti výuky cizích 

jazyků jsme pokračovali ve spolupráci s Alecem Templetonem a nově jsme rozběhli v podobě 5ti 

víkendových setkáních pravidelné víkendové vzdělávání jazykářů pod vedením dlouholetých 

zkušených jazykářek z jiných WŠ v ČR. 

3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

3.1 CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 39  39   

2. 46  46   

3. 46  46   

4. 47  47   

5. 28  28   

Celkem za I. stupeň 206  206   

6. 29  29   

7. 25  25   

8. 21  21   

9. 25  25  1 

Celkem za II. stupeň 100  100   

Celkem za školu 306 - 306 - - 

 

3.2 SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

3.3 CELKOVÝ POČET NEOMLUVENÝCH HODIN ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK 
Průměr na jednoho žáka: 0 

 

3.4 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: -  
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3.5 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

 

Gymnázia 

Lycea 
SOŠ s 

maturitou 
SOŠ s výučním 

listem 
4-leté 

studium 
6-leté, 8-

leté studium 

Počty přijatých žáků 9 4/0 4 7 4 

 

3.6 POČET ABSOLVENTŮ ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9. ročník 24 100 

7. ročník/5.ročník 4/0 - 

Celkem 28 100 

 

3.7 PŘESTUPY ŽÁKŮ MEZI ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 18 (rodinné důvody, stěhování) 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 7 (rodinné důvody) 

4. HODNOCENÍ ZŠ NEBO JEJICH SOUČÁSTÍ 

4.1 KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
Tento školní rok nebyly žádné. 

 

4.2 OPATŘENÍ ZAVEDENÁ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 
Tento školní rok nebyly žádné. 

 

4.3 KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI ORGÁNY 

4.3.1 Statutární město Brno, OŠMT, 18. 11. 2019 
Předmět kontroly: 

 Prověření průběhu hospodaření s veřejnou finanční podporou – příspěvkem, a to zejména 

v souvislosti s dodržováním stanovených podmínek, přizpůsobováním uskutečňovaných operací, 

možným změnám a rizikům a včasným a přesným zaznamenáváním těchto operací v příslušných 

evidencích. 

Výsledek kontroly: 

 Byly zjištěny nedostatky v dokládání písemných záznamů a provádění kontroly dle směrnice pro 

řídící kontrolu vystavenou ředitelem školy Mgr. Jedličkou. Bylo uloženo zjištěné nedostatky 

odstranit, pracovníci OŠMT si v roce 2020 ověří realizaci nápravných opatření.  

 Při finanční kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky, a to zejména při dodržování zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrola byla provedena namátkovým způsobem 

z hlediska funkce preventivní, informační a regulační. 
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 Účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. je vedeno řádně, je průkazné, srozumitelné, přehledné 

a věrně zobrazuje hospodaření organizace, které lze hodnotit z hlediska rizik jako vedené 

efektivně a hospodárně. 

 

4.3.2 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, 26. 11. 2019 
Předmět kontroly: 

Plnění povinností stanovených v: 

 § 19, § 20, § 21 zákona č. 258/2000 Sb. 

 § 49, § 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

a o zásadách provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 

pozdějšího předpisu (dále jen „vyhláška č. 137/2004 Sb.“) 

 Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. I bod 1, bod 2, bod 5 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (dále jen „nařízení (ES) č. 852/2004“) 

 Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. II bod 1 nařízení (ES) č. 852/2004 

 Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. V, bod 1, 2 (požadavky na zařízení) nařízení (ES) 

č. 852/2004 

 Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. VI (potravinářské odpady) nařízení (ES) č. 852/2004 

 Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. VIII, bod 1 nařízení (ES) č. 852/2004 

 Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. IX, bod 1, 2, 3, 5 nařízení (ES) č. 852/2004 

 § 3 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. g), písm. k), písm. q), písm. r) zákona č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“) 

 § 9a odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. 

 § 10 odst. 1 písm. a), b), c) a odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb. 

 Čl. 9 – seznam povinných údajů odst. 1 písm. c) s odkazem na přílohu II – Látky nebo produkty 

vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost a Čl. 44 – způsob poskytnutí těchto údajů dle 

vnitrostátního opatření pro nebalené potraviny (pokrmy, včetně nápojů) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 

(dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“) v součinnosti s - § 9a zákona č. 110/1997 Sb. 

 Nařízení (ES) č. 882/2004 

Výsledek kontroly: 

Kontrola obecných požadavků na potravinářské prostory: 

 V době kontroly byly potravinářské provozy udržovány v čistotě, provozní a osobní hygiena 

dodržována ve smyslu legislativních požadavků 

 Větrání provozu je přirozené okny a nucené pomocí VZT s rekuperací – systém přiváděný vzduch 

nepředehřívá, na místě projednáno  

Kontrolou zvláštních požadavků na prostory pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin byly 

zjištěny tyto nedostatky: 

 Omítka a malba v zázemí skladovací části provozu je narušená, neodpovídá požadavkům 

ustanovení čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. II, bod 1 písm. b) nařízení (ES) č. 852/2004 
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Skladování potravin: 

 Kontrolou doby použitelnosti skladovaných potravin nebyly zjištěny nedostatky 

 Kontrolou podmínek pro skladování – teploty v chladicím a mrazicím zařízení, nebyly zjištěny 

nedostatky, chladicí a mrazicí zařízení je vybaveno čidly nebo teploměry k monitorování teplot 

 V mrazicím zařízení pro zeleninu zjištěno 3 kg označené, druhotně zamrazené nastrouhané 

kořenové petržele bez potřebné technologie, toto zjištění je v rozporu s požadavky § 9a odst. 3 

zákona č. 110/1997 Sb. – na místě vyřazeno ze stravovacího provozu 

 Brambory a cibule byly skladovány částečně na podlaze, částečně na manipulačním vozíku ve 

skladu mrazicího a chladicího zařízení, porušení ustanovení uvedené v čl. 4 odst. 2 ve spojení 

s přílohou II, kap. IX, bod 2 a bod 3 nařízení (ES) č. 852/2004 

HACCP: 

 Kontrolou vedených záznamů v systému HACCP nebyly zjištěny nedostatky. Přílohou systému je 

i HACCP pro zmrazování potravin. V této souvislosti upozorňuji, že druhotné zmrazování 

potravin, surovin pro výrobu a polotovarů lze provádět pouze s potřebnou technologií – na 

místě projednáno 

 V systému HACCP není stanoveno ověřování funkčnosti teploměrů – doporučuje se zahrnout do 

ověřování funkce systému, aby bylo splněno ustanovení týkající se potravin uvedené v čl. 4 odst. 

2 ve spojení s přílohou II, kap. I bod 1 písm. d) kap. IX, bod 5 nařízení (ES) č. 852/2004 

V ostatních bodech, které jsou uvedeny v předmětu kontroly tohoto Protokolu o kontrole, nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

 

4.3.3 Úřad práce České republiky, 10. 12. 2019 
Předmět kontroly: 

 Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci VPP (období 9/2017 – 6/2018) 

Výsledek kontroly:  

 Nebyly zjištěny nedostatky 

 

4.4 OPATŘENÍ ZAVEDENÁ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÝCH KONTROLNÍCH 
ORGÁNŮ 

4.4.1 Statutární město Brno, OŠMT 
 U příjmových pokladních dokladů byl v nastavení programu opraven chybně se tisknoucí text: 

„písemný záznam po vzniku závazku“ na správné znění: „písemný záznam po vzniku nároku“. 

 Zaměstnanci pověřovaní zajištěním nákupu pro WZŠaMŠ byli znovu poučeni o ustanoveních 

směrnice o vnitřní řídící kontrole. 

 

4.4.2 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 
 „zvláštní požadavky na prostory pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin“ – omítka 

a malba v zázemí skladovací části provozu je narušená, neodpovídá požadavkům ustanovení čl. 4 

odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. II, bod 1 písm. b) nařízení (ES) č. 852/2004 
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Opatření: V době jarních prázdnin proběhla 1. fáze – oprava prasklého spoje a zdiva v suterénních 

místnostech, kterou provedla odborná firma. 2. fáze – výmalba místností v suterénu proběhla v době 

přerušení provozu ŠJ o hlavních prázdninách. 

HACCP:  

 druhotné zmrazování potravin, surovin pro výrobu a polotovarů 

Opatření: V rámci rozpočtu na rok 2020 je plánován nákup vhodného zařízení (šokeru) pro druhotné 

zmrazování. 

 v systému HACCP není stanoveno ověřování funkčnosti teploměrů – doporučuje se zahrnout do 

ověřování funkce systému, aby bylo splněno ustanovení týkající se potravin uvedené v čl. 4 odst. 

2 ve spojení s přílohou II, kap. I bod 1 písm. d) kap. IX, bod 5 nařízení (ES) č. 852/2004 

Opatření: Proběhl audit HACCP s MVDr. Danou Walterovou, kde bylo dořešeno ověřování funkčnosti 

teploměrů. 

Skladování potravin: 

 v mrazicím zařízení pro zeleninu zjištěno 3 kg označené, druhotně zamrazené nastrouhané 

kořenové petržele bez potřebné technologie, toto zjištění je v rozporu s požadavky § 9a odst. 3 

zákona č. 110/1997 Sb. – na místě vyřazeno ze stravovacího provozu 

Opatření: Zaměstnanci školní jídelny byli poučeni. 

 brambory a cibule byly skladovány částečně na podlaze, částečně na manipulačním vozíku ve 

skladu mrazicího a chladicího zařízení, porušení ustanovení uvedené v čl. 4 odst. 2 ve spojení 

s přílohou II, kap. IX, bod 2 a bod 3 nařízení (ES) č. 852/2004 

Opatření: Proběhl audit HACCP s MVDr. Danou Walterovou, kde bylo dořešeno uskladnění brambor 

a cibule v samostatné místnosti a přehodnocení funkčnosti místností v suterénu. Místnost na 

uskladnění brambor a cibule byla v době jarních prázdnin vymalována. 

 

4.4.3 Úřad práce České republiky 
Nebyly zjištěny nedostatky. 

5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

5.1 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE 
 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 6 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné – přijetí k plnění povinné školní docházky kladné nebo 
záporné, přestup, integrace… 

85 0 

 



 

Výroční zpráva školy 2019/2020  Stránka 12 z 55 

6. PORADENSKÉ SLUŽBY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

6.1 ÚDAJE O ODBORNÝCH PRACOVNÍCÍCH 

6.1.1 Počty 
 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Psychoterapeut. výcvik VŠ 

školní metodik prevence 1  VŠ 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog -   

školní speciální pedagog 0,6 Speciální pedagogika VŠ 

speciální pedagog 1,3 Speciální pedagogika VŠ 

 

6.1.2 Věková struktura 
 do 35let 36 – 50 let 51 let a více/z toho důchodci 

výchovný poradce   1 

školní metodik prevence  1  

speciální pedagog 1 1  

školní speciální pedagog 1   

 

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

Speciální pedagog: Podpůrná pedagogika (Akademie waldorfské pedagogiky) 

 

6.2 ÚDAJE O FINANČNÍCH ZDROJÍCH NA PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLÁCH 

6.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ 
JmK):  
Nejsou 

 

6.2.2Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné:  
Nejsou 
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6.3 ŽÁCI SE SPECIÁLNIMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) 

Typ SVP 
Stupeň 

podpůrných 
opatření 

Ročník (počet žáků) 
1. až 9., D. = Duhová třída 

Lehké mentální postižení 3 7.(1) 

Odlišný mateřský jazyk 1 1.(1) 

Poruchy autistického spektra (bez MP) 3 2.(1) 

Poruchy autistického spektra (bez MP) 4 1.(1) 

Poruchy pozornosti 1 3.(1)/4.(1) 

Poruchy pozornosti 3 3.(1) 

Souběžné postižení více vadami 3 3.(1)/D.(1) 

Souběžné postižení více vadami 4 D.(2) 

Souběžné postižení více vadami 5 D.(2) 

Tělesné postižení 5 5.(1) 

Vývojové poruchy učení a chování 1 1.(1)/2.(1)/4.(2)/5.(1)/6.(3)/7.(1)/8.(1)/9.(1) 

Vývojové poruchy učení a chování 2 4.(4)/5.(1)/7.(5)/8.(5)/9.(2) 

Vývojové poruchy učení a chování 3 3.(1)/5.(1) 

Závažné logopedické vady 1 2.(1)/3.(2)/4.(1) 

Závažné zrakové postižení 4 3.(1) 

Jiné SVP 1 2.(1)/6.(2)/8.(2) 

Jiné SVP 3 4.(1) 

Celkem  55 

 

6.4 HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020 
Výchovný poradce: RNDr. Roman Vančura, Dr. 

Práce výchovného poradce obecně  
Práce výchovného poradce (VP) postupovala podle zpracovaného Plánu práce výchovného poradce 

a vycházela vstříc aktuálním požadavkům a potřebám žáků, rodičů a pedagogů, včetně změn 

vyplývajících z mimořádných opatření nouzového stavu a následných ochranných opatření.  

V průběhu celého školního roku se uskutečňovala metodická, konzultační, poradenská, informační 

i intervenční činnost pro žáky, rodiče a pedagogy ve specifických oblastech:  

 kariérové poradenství,  

 prevence školní neúspěšnosti, řešení vzdělávacích a výchovných potíží, 

 péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.  

Ve všech těchto oblastech probíhala úzká spolupráce školy s dalšími organizacemi, státními orgány 

i jednotlivými odborníky, zejména: s psychology a speciálními pedagogy z PPP Brno a z PPP 

Voroněžská, z SPC Ibsenova a SPC Štolcova, s pracovníky SPC pro děti a mládež s vadami řeči se 

zaměřením na AAK v Praze, s pracovníky SPC pro tělesně postižené v Brně - Kociánka, s pracovníky 

SPC pro mentálně postižené Brno - Lesná, s pracovníky SVP Brno - Kamenomlýnská, s pracovníky 

OSPOD, s pracovníky Modré linky, s pracovníky Policie ČR a dalšími odborníky (poradenskými, 

terapeutickými, preventivními, krizovými, apod.). 
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Specifická oblast – kariérové poradenství 
Celoroční činnost výchovného poradce byla v této specifické oblasti zaměřena: 

- na poradenství k volbě povolání, 
- na poradenství pro žáky a jejich rodiče k přijímacímu řízení a studiu na SŠ. 

Žáci i rodiče žáků 9., ale i 8. třídy byli VP průběžně informováni o možnostech uplatnění na trhu 

práce, získávali konkrétní a aktuální informace o přijímacím řízení a studiu na středních školách. To 

vše formou krátkých vstupů VP do běžného vyučování nebo speciálních vyučovacích hodin 

zaměřených k volbě SŠ a povolání, prostřednictvím organizovaných motivačních aktivit a programů 

k volbě povolání i vhodné střední školy. Žáci byli motivováni k návštěvám Dnů otevřených dveří na 

jednotlivých středních školách, které hojně využívali. Společně navštívili Veletrh středních škol v Brně. 

Informace o problematice volby povolání i přijímacím řízení a studiu na středních školách byly 

rodičům tlumočeny výchovným poradcem na třídních schůzkách a v e-mailové komunikaci. Žáci 

i s rodiči využívali množství osobních a distančních konzultací a rozhovorů s výchovným poradcem, 

někteří využili i možnosti doporučovaných osobních konzultací v Informačním a poradenském 

středisku pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město a v PPP Brno. 

 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021 
Přijímací řízení z nižších ročníků 

8 letá gymnázia – nekonal nikdo 

6 letá gymnázia – konalo 6 žáků, 4 žáci přijati 

Přijímací řízení z 9. ročníku 

Na střední vzdělání bylo přijato všech 24 žáků a žákyň 9. třídy, z toho na maturitní obory 20 žáků, 

4 žáci na obory s výučním listem. Na státní školy bylo přijato 16 žáků, na církevní školy 2 žáci, na 

soukromé školy 6 žáků. 

Přehled 

Akademia Gymnázium Brno: 1 žák 

American Academy Brno: 1 žák 

Biskupské gymnázium Brno: 1 žák 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno: 1 žák 

Gymnázium Blansko: 1 žák 

Gymnázium Brno, Elgartova: 3 žáci 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí: 1 žák 

Gymnázium Rájec-Jestřebí: 1 žák 

SPŠ chemická Brno: 1 žák 

SŠ Brno, Charbulova: 5 žáků 

Střední škola informatiky, finančnictví a poštovnictví Brno: 1 žák 

Střední škola polytechnická Brno, Jílová: 1 žák 

Střední škola umění a designu Brno: 3 žáci 
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Waldorfské lyceum v Českých Budějovicích: 1 žák 

Waldorfské lyceum v Semilech: 2 žáci 

 
Data výsledků žáků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky 2020 

 

 

Specifická oblast prevence školní neúspěšnosti, řešení vzdělávacích a výchovných 
potíží 
Celoroční činnost výchovného poradce byla v této specifické oblasti zaměřena:  

- na prevenci, odhalování a řešení vzdělávacích a výchovných potíží, 

- na krizovou intervenci při vzdělávacích a výchovných potížích, 

- na řešení a metodickou pomoc při řešení vztahových problémů žáků s vrstevníky a spolužáky, 

mezi učitelem a žákem, mezi učitelem a rodičem, mezi učiteli navzájem, 

- na podporu a pomoc při řešení osobních potíží žáků, 

- na podporu a rozvoj psychosociálních, pracovních a studijních dovedností a kompetencí, 

rozvoj dovedností v interpersonální komunikaci, rozvoj sociálních kompetencí, rozhodovacích 

kompetencí, sebeovlivňujících dovedností apod., 

- ve spolupráci s metodikem primární prevence a vedením školy na prevenci, odhalování 

a řešení rizikového chování žáků. 

Uskutečňovala se formou individuálních osobních i distančních pohovorů a konzultací s žáky, 

pedagogy a rodiči, aktivitami mimo výuku, ale i aktivitami s žáky i pedagogy přímo ve vyučovacích 

hodinách. 

Škola byla i ve školním roce 2019/2020 zapojena do projektu s názvem „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“, realizovaný Magistrátem města Brna – Odborem školství, 

mládeže a tělovýchovy. V rámci projektu působilo ve škole 6 doučovatelů, kteří pracovali s 23 žáky 

a žákyněmi naší školy ohroženými školním neúspěchem. 

Výchovně vzdělávací specifika a problémy jednotlivých žáků i třídních kolektivů byly v průběhu 

školního roku řešeny desítkami osobních výchovných pohovorů i neformálních konzultací s rodiči 

a žáky pod vedením jednotlivých dotčených pedagogů (odborní učitelé a vychovatelé, zejména však 

třídní učitelé a výchovný poradce, případně i ředitel školy). Cílem výchovných pohovorů 

i neformálních konzultací bylo najít ve spolupráci s dítětem a jeho rodinou odpovídající citlivé řešení 

a míru podpory a dohodnout se na společném postupu rodičů, pedagogů, případně dalších 

zainteresovaných osob. Jednání se nejčastěji týkala oblastí a témat: 

izo_181011077

PRŮMĚR
DOLNÍ 

KVARTIL
MEDIÁN

HORNÍ 

KVARTIL
MAXIMUM PRŮMĚR
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ŠKOLA CELKEM 26 25 × × × × × × 26 25 × × × × × ×

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 20 19 67,2 68,6 20 19 56,2 56,5

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 6 6 58,1 62,7 6 6 66,0 63,3

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 0
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% SKÓR

PŘIHLÁŠENI KONALI

PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 
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CELÁ ČR

Waldorfská ZŠ a MŠ JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2020

Plovdivská 2572, Brno, psč 616 00 VÝSLEDKOVÁ SESTAVA

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA

PŘIHLÁŠENI KONALI

PRŮMĚRNÉ   
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- nevhodné chování k vyučujícím a dalším zaměstnancům školy, nerespektování pokynů 

a pravidel, svévolnost a vzdorovitost, slovní agrese, stanovování hranic; 

- narušené vzájemné vztahy mezi žáky, útočné a nepřátelské jednání a chování proti druhému, 

afektivní agrese, ostrakizování, zákeřnost a provokování, chování s prvky nerovného 

zacházení, nevhodné chování s prvky šikany; 

- sebepoškozování; 

- problematika nedostatečné domácí přípravy na školní práci, neplnění si školních povinností, 

zapomínání pomůcek; 

- vzájemné vztahy mezi pedagogem a žákem, pedagogem a rodičem, žákem a rodičem; 

- častější pozdní příchody a častá absence ve vyučování. 

Po celý školní rok vedení školy aktivně usilovalo o metodickou podporu učitelů při aplikaci 

psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností do činnosti školy, na rozvíjení 

kompetencí pedagogů citlivě reagovat na témata i potřeby aktuální pro žáky či třídy jako celku, na 

přijímání a práci s názory žáků a rodičů. Tato metodická a edukační činnost probíhala při osobních 

konzultacích pedagogů s výchovným poradcem, s ředitelem školy, se speciální pedagožkou 

i s uvádějícími učiteli, s mentory školy. Uskutečňovala se i díky rozborům vzájemných hospitací 

pedagogů a hospitací mentorů školy. V neposlední řadě se realizovala i na pravidelných konferencích 

kolegia učitelů (1krát za týden), na případových konferencích – rozhovorech o dítěti (12krát za rok), 

na pořádaných a doporučovaných přednáškách, workshopech a seminářích. 

Činnost všech pedagogů a zaměstnanců školy byla zaměřena na aktivní vytváření příznivého klimatu 

školy – podnětného a bezpečného prostředí s kvalitními vzájemnými vztahy a komunikací mezi dětmi 

i mezi dětmi a dospělými. Veškeré pedagogické aktivity byly zaměřeny na podporu a rozvoj zdravého 

sebevědomí dětí (sebepoznání – sebeuvědomění – sebepřijetí), na posilování schopnosti vlastní 

sebeobrany a zdravého sebeprosazení, na respektování druhých jako základního postoje pro zdravé 

vztahy, na zdravý životní styl, na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sebepoškozování 

a dalších projevů rizikového chování. Kromě aktivit integrovaných do běžného vyučování ve všech 

vyučovacích předmětech všech ročníků se jednalo o řadu výukových programů a projektů. 

Vytváření příznivého klimatu školy v této oblasti bylo podpořeno řadou osobních setkání 

pedagogických pracovníků a rodičů (konzultace, pohovory na daná témata), přednášek, rozprav 

a diskusí v rámci pravidelných i mimořádných třídních schůzek, celoškolních schůzek i organizováním 

řady přednášek a seminářů pro rodiče a veřejnost. 

 

Specifická oblast – péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 
Celoroční činnost výchovného poradce v této specifické oblasti probíhala ve velmi úzké spolupráci se 

školní speciální pedagožkou a byla zaměřena na:  

- podporu inkluzivního vzdělávání žáků ve škole, 

- péči a podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (žáci individuálně integrovaní, 

žáci s různým stupněm podpůrných opatření), 

- péči o skupinově integrované žáky v Duhové třídě – třídě pro žáky s těžkým zdravotním 

postižením (souběžné postižení více vadami) 

- podporu pedagogických pracovníků pracujících s žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami, 

- konzultace a podporu rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 
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Uskutečňovala se formou aktivit s žáky i pedagogy přímo ve vyučovacích hodinách a aktivitami mimo 

výuku, formou individuálních pohovorů a konzultací s žáky, pedagogy, rodiči i dotčenými odborníky.  

Pedagogové byli v této oblasti metodicky vedeni na pravidelných konferencích kolegia učitelů (1krát 

za týden), případně při častých osobních konzultacích jednotlivých pedagogů s výchovným poradcem 

a speciální pedagožkou. 

 

6.5 HODNOCENÍ PRÁCE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 
Speciální pedagog: Mgr. Klára Jabůrková 

Práce speciálního pedagoga obecně 
Práce speciálního pedagoga postupovala v souladu se standardními činnostmi speciálního pedagoga, 

jak je stanovuje vyhláška č. 72/2005 ve znění pozdějších předpisů a vycházela vstříc aktuálním 

potřebám žáků, rodičů a pedagogů. V průběhu školního roku se uskutečňovala konzultační, 

poradenská, informační i intervenční činnost pro žáky, rodiče a pedagogy v oblasti péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

V této oblasti probíhala úzká spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními, jako jsou PPP 

Brno, SPC Ibsenova, SPC Štolcova, SPC Kociánka, SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením 

na AAK v Praze a dalšími subjekty, které mají v kompetenci péči o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 
V tomto školním roce se činnost speciálního pedagoga uskutečňovala formou přímé účasti ve výuce, 

realizací předmětů speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence a individuálními 

a tripartitními konzultacemi s žáky a jejich rodiči. Podpora pro pedagogy školy se realizovala v rámci 

individuálních konzultací. Další složkou péče o děti se SVP byly také konzultace s odborníky ze 

školských poradenských zařízení. Podpora žáků se SVP byla zaměřena zejména na tyto oblasti: 

• Podpora inkluzivního prostředí školy 

• Reedukační a kompenzační činnosti 

• Podpora pedagogů pracujících s žáky se SVP 

• Podpora rodičů žáků se SVP 

• Podpora žáků v individuální integraci 

• Podpora žáků ve skupinové integraci v Duhové třídě zřízené pro žáky s těžkým postižením 

a souběžným postižením více vadami 

Ve školním roce 2019/2020 se ve škole vzdělávalo 55 žáků, kterým byla poskytována podpůrná 

opatření různého stupně. Péče o tyto žáky se dělila mezi speciálního pedagoga a výchovného poradce 

v závislosti na typu poskytované péče. Podpůrná opatření 1. stupně byla poskytována 23 žákům. 

Podpůrná opatření 2. stupně byla indikována 17 žákům. Podpůrná opatření 3. stupně byla indikována 

8 žákům. Podpůrná opatření 4. stupně byla indikována 4 žákům a s podpůrnými opatřeními 5. stupně 

se vzdělávali 3 žáci. Při vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními 3. - 5. stupně byli učitelům 

nápomocní asistenti a asistentky pedagoga. 

Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami bylo uskutečňováno 

v Duhové třídě, ve které se vzdělávalo 5 žáků. Třída byla plně zapojená do každodenního chodu školy 
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a přispívala k tomu, aby byly ve škole uplatňovány principy inkluzivního vzdělávání rovného pro 

všechny žáky. V průběhu roku se někteří její žáci s ohledem na své specifické potřeby individuálně 

zapojovali i do výuky předmětů v běžných třídách s podporou asistentek pedagoga. V rámci 

spolupráce mezi třídami výuku Duhové třídy příležitostně navštěvovali i žáci z běžných tříd školy. 

 

6.6 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020 
Metodik prevence: Mgr. Kateřina Vaňková 

Podmínky školy: V ročnících 5-9 bylo v uplynulém roce po jedné třídě, dvě paralelní potom v prvním, 

druhém, třetím a čtvrtém ročníku, probíhala úzká spolupráce s rodiči, individuální přístup k dětem 

i rodině.  

Co se nedaří: I přes těsnou spolupráci všech pedagogů a rodičů se ani letos nepodařilo plně 

předcházet některým negativním jevům. Například: 

• slovní i fyzické napadání spolužáků mezi sebou navzájem, hrubé chování k pedagogickým 

a provozním pracovníkům 

• poškozování a ničení majetku školy 

• kouření a experimenty s alkoholem 

• projevy šikany, ostrakizace a kyberšikany 

Co se daří: Díky intenzívní každotýdenní spolupráci celého kolegia učitelů během čtvrtečních porad – 

takzvaných konferencí – se daří zavčas podchycovat projevy rizikového chování a řešit je v rámci tříd 

i individuálně s dětmi a případně jejich rodiči. Vedle společného sdílení učitelského probíhají každý 

měsíc třídní schůzky ve všech třídách, na kterých je atmosféře v dané třídě věnovaný velký časový 

prostor, jenž přináší řadu námětů a podnětů ke spolupráci. Individuálně jsou potom konkrétní děti 

a jejich postoj ke vzdělání i sociální zařazení diskutovány na pravidelných konzultacích s rodiči. 

Společné sdílení atmosféry ve škole i v jednotlivých třídách podává obraz toho, čím je potřeba se 

zabývat. Taková témata jsou následně řešena v užším kruhu Školního poradenského pracoviště 

společně s výchovným poradcem, metodikem prevence a školním speciálním pedagogem. Učitelům 

jsou nabízena řešení v podobě výukových programů, programů poradenských zařízení, dětských 

i rodičovských skupin a další odborné péče. V tomto roce se díky karanténním opatřením nepodařilo 

realizovat besedy a setkání, která se zpravidla konají v jarních měsících. O to více probíhala po dobu 

výuky na dálku těsná spolupráce učitelů a rodičů, což mělo za výsledek hlubší porozumění způsobu 

práce v jednotlivých třídách a snad i sblížení a pochopení se obou stran. Samotná integrace dětí 

s různými specifickými potřebami či postiženími do běžných tříd a v rámci školy celkově nabízí řadu 

témat, díky kterým se děti učí přijímat jinakosti, hledat způsoby možné spolupráce a zažívat a rozvíjet 

empatii. Kromě školní družiny a školního klubu škola nabízí též řadu volnočasových aktivit, které 

umožňují dětem setkávání se napříč jednotlivými třídami. 

  



 

Výroční zpráva školy 2019/2020  Stránka 19 z 55 

7. PODPORA ŠKOLY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 
ZŠ 

Název projektu a registrační číslo projektu  
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  
Prevence školní neúspěšnosti na základních 
školách ve městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 
a) jako žadatel  
b) jako partner  
c) jako zapojená škola 

  
  
  
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské 
sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  

Cílem projektu je plošná podpora škol a 
organizací zapojených do projektu za účelem 
zvýšení kvality a inkluzivnosti základního 
vzdělávání ve městě Brně. 

 

Název projektu a registrační číslo projektu  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě 
Brně II 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 
a) jako žadatel  
b) jako partner  
c) jako zapojená škola 

  
  
  
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské 
sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 
předcházejícího projektu MAP Brno a dále je 
rozvinout. Projekt řeší aktualizaci strategického 
dokumentu „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je 
zvyšování kvality předškolního vzdělávání, 
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na 
základních školách a rozvoj potenciálu každého 
dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou 
základního uměleckého vzdělávání, 
vzděláváním v oblasti přírodních věd a 
polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků 
a podporou talentu. 
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ZŠ a MŠ 

Název projektu a registrační číslo projektu  
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 Podpora 
předškolního a základního vzdělávání ve městě 
Brně 

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

MŠ 
a) jako žadatel  
b) jako partner  
c) jako zapojená škola 

  
  
b) jako partner  
 

Celková výše dotace  100 000 000 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské 
sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  

Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných 
aktivit projektů „Rovný přístup k předškolnímu 
vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní 
neúspěšnosti na základních školách ve městě 
Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality 
základního a předškolního vzdělávání ve městě 
Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 
předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků 
při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt 
dále přinese posílení odbornosti pedagogů 
partnerských škol a posílení inkluzivního 
přístupu ve školách na území Brna. 

 

MŠ 

Název projektu a registrační číslo projektu  
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 Rovný 
přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě 
Brně 

Délka trvání projektu  1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

MŠ 
a) jako žadatel  
b) jako partner  
c) jako zapojená škola 

  
  
 b) jako partner  
 

Celková výše dotace  69 419 468,16 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské 
sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  
Cílem projektu je plošná podpora předškolního 
vzdělávání ve městě Brně a zvýšení 
proinkluzivnosti mateřských škol. 
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Název projektu a registrační číslo projektu  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

MŠ 
a) jako žadatel  
b) jako partner  
c) jako zapojená škola 

  
  
 
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské 
sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 
předcházejícího projektu MAP Brno a dále je 
rozvinout. Projekt řeší aktualizaci strategického 
dokumentu „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je 
zvyšování kvality předškolního vzdělávání, 
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na 
základních školách a rozvoj potenciálu každého 
dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou 
základního uměleckého vzdělávání, 
vzděláváním v oblasti přírodních věd a 
polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků 
a podporou talentu. 

 

Název projektu a registrační číslo projektu  
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 Podpora 
předškolního a základního vzdělávání ve městě 
Brně 

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

MŠ 
a) jako žadatel  
b) jako partner  
c) jako zapojená škola 

  
  
b) jako partner  
 

Celková výše dotace  100 000 000 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské 
sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  

Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných 
aktivit projektů „Rovný přístup k předškolnímu 
vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní 
neúspěšnosti na základních školách ve městě 
Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality 
základního a předškolního vzdělávání ve městě 
Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 
předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků 
při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt 
dále přinese posílení odbornosti pedagogů 
partnerských škol a posílení inkluzivního 
přístupu ve školách na území Brna. 
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8. ŠKOLNÍ ROK POHLEDEM JEDNOTLIVÝCH TŘÍD, ŠKOLNÍ 
DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU I CELÉ ŠKOLY  
 

Druhé pololetí tohoto školního roku bylo poznamenáno karanténními opatřeními, které v důsledku 
covidové pandemie postihly všechny české školy. Také naše škola byla od 11.března do 25.května 
cele uzavřená a výuka dětí probíhala na dálku. Na konci května byl znovu otevřen první stupeň 
českých škol, ovšem za takových podmínek, které znemožňovaly vyučování na waldorfských 
principech. Školu tedy navštěvovaly jen jednotlivé děti a většina ostatních využívala možnosti 
pobývat v dopoledním čase ve třídních sportovně turistických oddílech, které vznikly díky aktivitě 
rodičů a které ve svém volném čase vedli jejich třídní a odborní učitelé waldorfské školy.  

1. třídy (oskerušová a morušová) 
Pro prvňáky byl v letošním roce největší úkol udržet vztahy v nově vznikajícím společenství i přes 

daleké odloučení. Tak se každý skřítek i víla snažili pečovat o místo na svém stromě a o všechny 

obyvatele moruše i oskeruše. S tím, že mohou jít cestou přímou nebo oblou, se seznámili již první den 

školy. Jejich cesta se pak ubírala kolem přímých i oblých forem, velkých tiskacích písmen, římských 

a arabských číslic a základů početních operací. Při putování si zpívali anglické i německé písničky, hráli 

na flétny a někdy i písničkou nebo básničkou doprovodili ruční práce, během nichž vznikaly zvířátka 

a obaly na flétny. Opravdu velkého putování a hledání cest přímých i oblých si potom všichni užili na 

konci školního roku, kdy se místo školních učeben vypravili skřítci i víly do zahrad, na louky a chatičky. 

Měli tak možnost vše, co se naučili procvičovat a upevňovat uprostřed lesů a palouků, a hlavně tak 

vznikla možnost prožívat společenství, po kterém už se všem stýskalo. 

Vyučování venku 



 

Výroční zpráva školy 2019/2020  Stránka 23 z 55 

 

2. třídy (jabloňová a vrbová) 
Během celého školního roku se druháci zabývali prohlubováním učiva započatého v první třídě. 

V českém jazyce se nově naučili písmena malé tiskací abecedy, psali básně k jednotlivým měsícům na 

své akvarelové obrázky, učili se číst z osobních čítanek a přednášeli své osobní básně s tématem 

květin. Ve vyprávění zažívali polaritu žánrů v bajkách, legendách o světcích a příbězích ze světa 

květin. V matematice se nově zabývali časem a poznáváním hodin, počítáním do 100 a orientací 

v řadě do 1000. V kreslení forem zažívali zrcadlení v horizontální i vertikální symetrii a proměnu 

oblouků a čar ve hvězdy. Pohyby celého těla zdokonalovali nově v plavání, pohyby rukou a prstů 

v základech háčkování, při hraní delších či náročnějších písní na pentatonickou flétnu a v eurytmii při 

práci s měděnou hůlkou. Většina těchto činností byla přetržena koronavirovými událostmi a pokud to 

šlo, přesunuly se do distanční výuky. 

 

3. třídy (březová, lipová) 
Třetí třída je v naší škole prodchnuta praktickými činnostmi v podobě řemesel a péče o vlastní 

hospodářství, jež si třída zapůjčí od některé z rodin či prostřednictvím rodičů. Tak se letošní třídy díky 

rodičům mohly starat o kousek pole v Ivanovicích, na kterém hospodaří sedlák tradičním způsobem. 

Pod jeho vedením děti na podzim pomohly se sklizní brambor, které před nimi vyorávali zapřažení 

koně. Brambory z kyblíků nasypaly na vozík, na němž se na konci sklizně mohly za odměnu svézt. 

Během října potom třeťáci na pole zaseli pšenici za doprovodu Písně rozsévače. Následně sledovali 

počasí a přimlouvali se za dobrou úrodu. Dobu čekání na sklizeň využili k objevování a zkoušení 

nejrůznějších řemesel. Dobu karantény přestáli doma, stejně jako ostatní děti, a pronikali do prací 

v domácnosti a na zahradě, k čemuž vytvářeli vlastní zápisky. V době rozvolnění opatření se potom 

většina třídy potkávala v rámci oddílu a ze zápisků vytvořila knihu řemesel. V polovině prázdnin 

nadešel dlouho očekávaný čas sklizně. Děti srpy požaly uzrálé obilí. Zbývá ho v září společně vymlátit, 

pomlít a na svatého Václava upéct chléb. A pokud vše klapne, stane se tak ve vlastnoručně postavené 

peci. 
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Sklizeň brambor 

4. třídy (jasanová, olšová) 
Čtvrté třídy měly v letošním roce odlišné startovní pozice. Zatímco Olšoví čtvrťáci plynule překlenuli 

letní prázdniny a vrhli se s vervou do všech nových témat, Jasanová třída přivítala novou paní třídní 

učitelku a mezi hlavní důrazy prvního pololetí patřilo hledání, nalézání a opečovávaní vzájemných 

vztahů. Obě třídy prožily závěr epochy Od zrna ke chlebu slavnostní Dožínkovou slavností – pro jednu 

byla nachystána s láskou od rodičů, druhá ji s neméně větším zápalem připravila naopak pro rodiče. 

V druhé části roku byly nosným tématem příběhy severské mytologie a specifická atmosféra 

severogermánského života, kterou čtvrťáci prožívali také v písních svérázných rytmů a v cvičení 

aliteračního přednesu. Velkým zásahem do života obou tříd se stalo celoplošné uzavření škol zkraje 

druhého pololetí. Navzdory všem snahám se navzájem neztratit, deset týdnů dálkového vyučování 

zpřetrhalo mnohé z jemného přediva vyučování, které je v naší škole postavené na intenzívních 

společných prožitcích a osobních vazbách. Na posledních pět týdnů se ale obě třídy znovu setkaly. 

Jako mávnutím kouzelného proutku zmizela sedmdesátidenní propast a při každodenních 

intenzívních venkovních i interiérových aktivitách jsme zase všichni byli Jasani a Olše. Během oddílové 

venkovní výuky jsme nahlédli jak do světa zvířat, tak i do tajů lidského těla.  Příroda pro nás byla 

ideální učebnou. 
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Záchrana zatoulaného koníka při oddílové činnosti 

5. třída 
Děti páté třídy se v tomto školním roce rozhlížely do dálek nejen prostorových, ale také časových. 
Vyhlédli za hranice svých bydlišť a města Brna a začali systematicky poznávat krajinu celé České 
republiky. Novým výukovým tématem bylo poznávání starobylých lidských kultur, ve kterém páťáci 
postupně v příbězích i na vlastní kůži zažívali, jak kdysi žili starobylí Indové, Peršané, Egypťané a 
Řekové. Právě prožívání staré řecké kultury spolu s řeckými olympijskými hrami bývá vrcholem páté 
třídy. I přes dlouhou karanténu se páťákům podařilo zejména v oddílové činnosti v posledním měsíci 
školního roku trénovat svá těla v běhu, skoku do dálky a dalších disciplínách řeckého pětiboje. 
Vyvrcholení v podobě olympijských her, na kterých se setkají s kamarády z jiných waldorfských škol, 
budou však moci kvůli letošním koronavirovým opatřením zažít až po prázdninách, na začátku šesté 
třídy.  

6. třída 
Uplynulým rokem šesté třídy se prolínala doba Římanů i středověkých rytířů. Měli jsme možnost 

osvojovat si disciplínu legií a pokoušeli se vnést ji i do školní práce. Tvořili jsme římskou mozaiku 

a akvadukt. Kouzlo středověkých příběhů jsme okoušeli i v klasickém Zeyerově románu O věrném 

přátelství Amise a Amila. Šesťáci ochutnali i pečlivou práci iluminátora z klášterního skriptoria. Během 

školního roku jsme se dočkali dlouho očekávané epochy fyziky a s velkým zaujetím jsme pozorovali 

a popisovali zázraky a zákonitostí světa. V rámci epochového vyučování vznikly tři krátké divadelní 

hry: o zániku římské republiky, o žule, a nakonec krátká hra v angličtině. Poslední čtyři týdny školního 

roku jsme měli vzácnou možnost učit se fyziku přímo venku, v přírodě, tak, jako se to dělalo ve 

starověku. Také jsme spolu vyjeli na pět dní do ekocentra na Chaloupkách, kde jsme si sami vytvořili 

horkovzdušné balóny, pozorovali východ Slunce a nechávali se okouzlit přírodou a jejími principy.   
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7. třída 
Sedmá třída uplynulého školního roku vyplula na bouřlivou plavbu s novým kapitánem. V zeměpise 

posádka prozkoumala neznámé vody Afriky a Asie. Kdy se přes tvrdý středověk a reformaci v podobě 

doby husitské ocitla na sklonku školního roku ve vodách vltavských, se záměrem objevit, po dobře 

poznaném slohu románském a gotickém, krásy renesanční Třeboně. Doba Temna posádku zastihla na 

koronavirových prázdninách, které naštěstí netrvaly dva roky, ale pouze tři měsíce. Zde si každý člen 

posádky mohl vyzkoušet osamocení, podobné ztroskotání na pustém ostrově a schopnost ponoření 

se do individuální práce, zcela v tento čas nezvyklé, ale přesto tak velmi důležité, jakožto prověření 

a přípravy na neodvratné objevování Ameriky a obeplutí celé Země. Rovněž nový předmět chemie 

začínal bouřlivě krocením živlu ohně, až nás vzdušné proudy nakonec odvály přes kyselé a zásadité 

prostředí do neutrálního vodního elementu k sedimentujícím zemským vápencům. Fyzika nám 

umožnila odhalit další taje optiky a akustiky, zkoumáním rodícího se světla a tmy, ticha a zvuků 

bubnů. Biologie nás pustila do zákoutí lidského těla až k poznání, co je pro naše tělo prospěšné či 

nikoliv a geometrie nás zkrocením do velké přesnosti dovedla přes úhelníky k Tháletově kružnici, 

a nakonec až k Pythagorovi a jeho pověstné větě. Jako vedlejší produkt pak každý vytvořil kalendář 

geometrických mandal a knihu o mnohoúhelnících. Vše zastřešoval český jazyk svým gramatickým 

zbystřováním a nekonečným tvořivým psaním, odhalujícím tak zjevný boj mezi sympatií a antipatií. 

 

8. třída 
Osmá třída započala hloubavým ponořením se do jednotlivých oblastí lidského vědění. V některých 

epochách jsme navázali na předchozí práci, jinde se osmáci setkávali s novými učiteli a měli možnost 

poznávat mnoho neznámého. V prvním pololetí nás tak provázela snaha přiblížit se osobitosti 

každého jednotlivce a současně hledat další cestu společného úsilí v různých oblastech. 

Nezapomenutelnou příležitostí pro sebepoznání i celkový rozvoj byl zimní pobyt na horách v krásném 

prostředí vesničky Branná v Jeseníkách. Společně prožitý týden nám poskytl přípravu pro začátek 

tvorby divadelního představení. Po několika málo dnech, kdy jsme se divadlu věnovali, dostali osmáci 

novou a nečekaně velkou výzvu ve formě distanční výuky. Jejích kladů dokázali poměrně brzy využít, 

s mnohými zápory se vypořádali se ctí. Stěžejní projekt ročníku, příprava a předvedení divadelního 

představení, však byl výukou na dálku pozastavený a pokus o jeho realizaci nám zůstává jako možnost 

do závěrečného roku školní docházky. 

 

 
Zimní pobyt na horách 



 

Výroční zpráva školy 2019/2020  Stránka 27 z 55 

 

9. třída 
Devátá třída vstoupila do rozhodujícího školního roku skrze epochu humoru a tragiky. První měsíce 

žila především v dokončování absolventských prací s individuálními tématy. Ve druhé polovině 

listopadu své práce představili širokému publiku. Kromě přípravy k přijímacím zkouškám na střední 

školy, které se v průběhu roku děti věnovaly, za sebe postupně přebíraly stále větší zodpovědnost. 

V rámci projektu Ovoce do škol se staraly o distribuci vitamínových svačin do všech tříd školy. Naši 

společnou práci přerušila nucená distanční výuka, která také donekonečna oddalovala termín 

přijímacích zkoušek. Do školy se deváťáci mohli vrátit opět 10. května. Přijímacích zkoušek se dočkali 

až v první třetině června - mnozí na pokraji vyčerpání nejen z nekonečného vysedávání před 

obrazovkami počítačů. Poslední dny školního roku se mohli deváťáci ponořit do epochy biologie 

a otázek vztahu mezi mužem a ženou. Na konci školního roku v rámci Devátého oddílu spluli řeku 

Svratku a zažili poslední společné chvíle plné oddechu ve srubu na Vysočině. 

 

 

Duhová třída 
Žáci Duhové třídy tento školní rok začali ve zcela novém kolektivu učitelů a asistentů. Budování 

společného vztahu a hledání společného rytmu jsme našli v pilné a poctivé prací při mlácení obilí. 

K tomu nám sloužili vlastnoručně vyrobené cepy. Velkou odměnou byl všem chléb, na který si žáci 

vymlácené obilí sami namleli a vlastníma rukama zadělali těsto. Při vyprávěním nás provázela 

germánské mytologie, kde žáci zase jinak prožívali stvoření světa a příběhy bohů. Celý školní rok se 

nesl ve znamení prožitku koloběhu roku. Na podzim radosti ze sklizně a chleba, následován 

obdarováváním na sv. Martina, až k údivu nad opětovným zázrakem stvoření a adventním 

zklidněním. Po novém roce vzniklo mini divadelní představení na motivy příběhu tří králů, které žáci 

předvedli rodičům v rámci třídní tříkrálové slavnosti. Zde si mohli vyzkoušet stát na jevišti sami za 
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sebe a jít se svou kůží na trh. Při masopustní měsíční slavnosti zazářil vozembouch, který žáci 

společnými silami vyrobili. Jaro, které bylo ve znamení odloučení, strávili žáci samostatnou prací 

nejen na triviu, ale měli možnost se pravidelně, dle svých možností, zapojit do běžných prací 

v domácnosti. Jako například úklidem nebo pečením či vařením pokrmů. Když jsme se pak měli 

možnost se opět v červnu setkat, bylo nám radostí navázat na společnou práci. Hodně času jsme 

trávili venku při volném pohybu a zdolávání terénu. Pracovali jsme na vytváření herbářů, pomocí 

příběhů kytek. 

 

Školní družina 
Školní družinu v letošním roce navštěvovalo celkem 179 žáků z prvních až čtvrtých tříd včetně 4 žáků 

Duhové třídy. Šest vychovatelů vedlo šest oddělení.  

V zájmovém vzdělávání dětí v časech mimo vyučování podporujeme jejich harmonický vývoj 

rozvíjením schopností dle jejich zájmu a individuálních potřeb pedagogickým spolupůsobením v rámci 

školy. I v tomto roce jsme dětem umožňovali volit z nabízených tvořivých a pohybových aktivit, 

především však věnovat se vlastní hře. Trávením odpoledního volného času v kmenových třídách, 

hudebně, tělocvičně, kuchyňce, jídelně a dalších družinových místech multifunkčních prostor školy, 

především však venku na sportovním hřišti, školní zahradě, v lese nebo parku ozdravovali žáci denně 

svůj tělesný pohyb, kultivovali vzájemnou komunikaci a rozvíjeli své sociální kompetence.  

S ukončením školní docházky s vládou vyhlášeným stavem nouze všichni vychovatelé ŠD i nadále 

pracovali ve škole, kde v odpoledních hodinách pečovali o děti zaměstnanců vybraných profesí IZS. 

 

Školní klub 
V přestávkách mezi dopoledním a odpoledním vyučování (tzv. volné hodiny od 11:20) a po vyučování 

v čase do 15:30 hodin byl žákům 2. stupně k dispozici školní klub. Zájmové vzdělávání probíhalo od 

pondělí do čtvrtka v prostorách samostatné klubovny, v kmenových třídách 6. - 9. ročníku, 

v prostorách pod schodištěm a na školním hřišti. Zájemci měli k dispozici pestrou nabídku deskových 

i jiných her, hlavolamy, žonglovací pomůcky apod. a pod schodištěm stoly pro stolní tenis. Klubová 

knihovna zajišťovala čtenářům velkou nabídku knih a časopisů (pravidelné předplatné ABC, Čtyřlístek 

a National Geographic). Byl zde vytvořen i prostor pro výtvarné, rukodělné, dramatické i hudební 

tvoření. Dále poskytoval možnost dokončení školní práce a případnou přípravu na další vyučování. 

Klub sloužil i jako místo pro odpočinek a setkávání se s kamarády z jiných tříd. Nedílnou součástí 

školního klubu byly i sportovní a pohybové aktivity ve venkovním prostředí. Klubovnu v pozdějších 

odpoledních hodinách využíval i Klub OUK 5. třídy. 
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9. PROJEKTY, SPRÁVA ŠKOLY, KOMUNITNÍ ČINNOST 
 

9.1 AKCE A SLAVNOSTI ŠKOLY  
Měsíční slavnosti, pravidelná setkání žáků a učitelů celé školy, při kterých mohou mladší žáci 
obdivovat dovednosti a hudební či výtvarný um starších a starší naopak mohou zavzpomínat na 
písničky, básně nebo rytmická říkadla, která už dávno opustili, se tento školní rok staly již běžnou 
a milou součástí života školy a vzájemné ohleduplné naslouchání na jedné straně a schopnost 
kultivovaně vystupovat na straně druhé se postupně staly samozřejmostí. Jejich plynulý tok byl však v 
březnu přerušen celostátní karanténou. Do konce školního jsme se pokoušeli školní pospolitost 
udržovat on-line měsíčními slavnostmi s písněmi učitelů, narozeninovými přáními dětem a ukázkami 
z výuky na dálku od jednotlivých tříd.   
Malá, ale každodenní setkávání i tento rok představovalo ranní zpívání otevírající nový den. 
V prostorách atria se střídaly nejen třídy, ale také učitelé nebo rodiče, aby si společně s přicházejícími 
rodiči a dětmi společně zazpívali.   
Při slavnostním zahájení se v září celá škola i s rodiči a mateřskou školou sešla v atriu školy, pan 
ředitel představil nové pedagogy, přivítal všechny děti i dospělé a šesťáci doprovodili morušové 
i oskerušové prvňáčky slavnostním špalírem do školy.  
I přes koronavirová školní opatření se mohli rodiče, děti i učitelé v plné pospolitosti celoškolního 
společenství v Jánské náladě rozloučit s koncem školního. Nově vzniklý Spolek waldorfské školy Brno 
zaštítil tuto novou jednoduchou slavnost s přeskakováním ohně.  
Na podzim nás již tradičně navštívil náš mentor Godi Keller, opět svými postřehy a cennými podněty 
pomáhal učitelům ve zdokonalování se v pedagogickém umění a pro současné i budoucí rodiče měl 
nachystanou zajímavou přednášku. Jarní návštěvu našeho jazykového mentora Aleca Tempeltona 
však zkrátila koronavirová opatření.  
Akcemi školy, které byly určeny pro širší veřejnost, byly prezentace ročníkových prací letošní 9. třídy 
a Nadačním fondem pořádaná Adventní slavnost spojená s dobročinným jarmarkem. Díky aktivitě 
rodičů mohly děti prožít svátek Svatého Martina, Masopust a Svatého Jána také v mimoškolním čase.  

 

Společné zahájení školní roku v atriu školy 
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Martinská slavnost 

 

Svatojánská slavnost 

 

9.2 PROJEKTY 

Síť brněnských otevřených škol SBOŠ 
Ve školním roce 2019/20 jsme byli mezi členskými školami v projektu města Brna „Síť brněnských 

otevřených škol“, který vychází z materiálu schváleného KVV ZMB – program Podpora města při 
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vzniku otevřené školy. Naše otevřená škola kromě tradičního vzdělávání nabízí mimoškolní aktivity 

svým žákům, jejich rodičům a veřejnosti. 

Zúčastnili jsme se společných aktivit zapojených škol, které podporují vzájemné setkávání žáků 

i učitelů a vyplývají z přijatého memoranda, a to pouze: plaveckých závodů a turnaje v deskových 

hrách. Ostatní aktivity díky koronavirovým opatřením neproběhly. 

 

Školní projekt – Ovoce a zelenina do škol 
Dále jsme pokračovali v účasti na projektu MŠMT a EU „Ovoce a zelenina do škol“, jehož cílem je 

podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u žáků prvního i druhého stupně. 

Pokračujeme v dohodnutých dodávkách „Ovoce do škol“ v bezobalové variantě. 

 

Skutečně zdravá škola 
Již 4. rokem jsme členové projektu Skutečně zdravá škola a zaměstnanci naší školní jídelny pod 

taktovkou nové vedoucí kuchyně Jaroslavy Giačové stále vylepšují nákupy kvalitnějších potravin 

a receptury podle zásad zdravého stravování. Pracovali jsme na splnění kritérií ve stříbrné úrovni 

programu Skutečně zdravá škola, ale zatím pro přerušení provozu nebylo možno pokračovat. 

Stále plníme potřebná kritéria v oblastech angažovanosti a kultury stravování, kvality jídla a místa 

jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a místní společenství a spolupráce. Pokrmy byly tvořeny 

z čerstvých a nezpracovaných surovin, žákům se podávaly pouze neslazené nápoje. 

 

Pohyblivé třídy 
V prvních až třetích třídách i tento rok probíhalo vyučování podle bochumského modelu pohyblivých 

tříd. Pohyblivé třídy jsou na rozdíl od standardních tříd vybaveny dřevěnými lavičkami a podsedáky. 

Lavičky podle situace mohou sloužit jako stůl, k sezení nebo mohou být součástí překážkové dráhy či 

prolézačky. Díky jejich mobilitě a skladnosti je možné ve třídě během krátké chvíle získat velké 

množství prostoru a snadno společně s dětmi měnit uspořádání místnosti. Ve vyučování podle 

modelu pohyblivých tříd shledáváme mnoho prospěšného a máme v úmyslu tímto směrem kráčet 

i v následujících letech. V průběhu třetí třídy s přibývajícím množstvím práce do sešitů a řemeslné 

práce se součástí třídního mobiliáře stávají dřevěné sklopné stoly, které se dají stohovat, takže 

i nadále je možné mít v místnosti třídy 

dostatek volného prostoru pro pohybové 

činnosti. Ve čtvrté třídě jsou lavičky 

nahrazeny židlemi a sklopné dřevěné 

stoly nadále zůstávají. 
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9.3 KOMUNITNÍ ČINNOST 

Ve školním roce 2019/2020 byly všechny kroužky v prostorách školy organizovány takto: 

Pravidelné kroužky organizované školou:  
Cirkus LeGrando (ředitel cirkusu Jovan M. Jovanovski a koordinátor Yvonna Piňosová) 

 

Pravidelné kroužky organizované formou pronájmu a spolupráce s partnery:  
Klub OUK spolku WA pro 5. třídu (Veronika Vlková) 

Barvínek (Klára Veselá) 

Klubík Palouček pro rodiny s dětmi (Ivana Kozlová) 

Dramatické kroužky (SVČ Lužánky – Monika Jelínková) 

Kreativní taneční výchova (Dagmar Nejedlá) 

Včelařský kroužek (Julie Šťastná) 

Kroužky polštiny (POLONUS – Szkółka Polska w Brnie, pobočný spolek– Agáta Bárta, Dominika 

Herman) 

Hudební kroužek pro nejmenší s rodiči (Malý muzikantík Brno – Zuzana Pohlová) 

Eurytmie pro dospělé (Dana Holečková) 

Dřevořezbářský kroužek pro dospělé (Martina Bieliková) 

 

Pravidelné pronájmy prostor: 
Jsme zapojeni do projektu Síť brněnských otevřených škol a jako takoví nabízíme veřejnosti volné 

prostory především v základní škole s možností pronájmu. Nejvíce využívanou je stále tělocvična, ale 

vytížené jsou i učebna hudebny, eurytmický sál, některé třídy, klubovna školního klubu a jídelna.  

Popřípadě je možnost využívání multifunkčního venkovního hřiště. 

 
Hudba (Soukromá hudební škola UNIVERSUM – výuka hry na housle, klavír, kytaru, violoncello, 

zobcovou flétnu a hudební nauka (ředitelka Eva Šafářová)) 

Basketbalová škola (SK Žabiny – Petr Křivánek) 

Gymnastika pro nejmenší (Cvičeníčko – Tomáš Plíhal) 

Moderní gymnastika (SKMG Mantila – Soňa Kleinerová) 

Sportovní kroužek (LATA Lužánky – Lucie Nečasová) 

 

Spolupráce s rodiči  
Ani v tomto školním roce bychom se neobešli bez aktivních a spolupracujících rodičů, kteří již 
tradičně pomáhali při zvelebování a úpravě prostor školy či při organizaci třídních i celoškolních 
slavností. Letos se podařilo spojit jejich síly se silami pedagogů školy a díky tomu, začalo pravidelně 
pracovat Plénum školy, na podzim vznikl Nadační fond Waldorf Brno a Spolek waldorfské školy Brno, 
který zaštítil červnovou oddílovou činnost.  
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9.4 SAMOSPRÁVA ŠKOLY 

Propagační skupina 
Spolupracovala s Kruhem webu na spuštění provozu nové podoby webových stránek školy. Společně 

s Kruhem PR velmi aktivně podporovala a pomáhala s akcemi spojenými s oslavami W100, W20 

a W10, popřípadě akcemi pro veřejnost. 

 

Design – budova a areál  
Přes prázdniny a v podzimních měsících pokračovaly práce na eliminaci praskajícího zdiva 
a zpevňování základů budovy prováděné odbornou firmou. Dokončené byly na jaře. Ve školní kuchyni 
byla také odbornou firmou zavedena nová elektroinstalace a žáci Řemesel pokračovali ve výrobě 
informačních cedulí na dveře kabinetů, tříd a šaten.  
Priority pro nejbližší období nebyly pevně stanoveny vzhledem ke koronovirovým opatřením 
provázející druhou polovinu školního roku. Výhledově bude zaměřena pozornost na úpravy chodeb 
a společných prostor, vedeme v patrnosti také nutnou rekonstrukci atria tak, aby mohlo být 
využíváno pro společný pobyt dětí, pro kterou dosud nemáme dostatečné zdroje.  

 

Skupina Pomůcky 
V letošním roce pomůcková skupina našla umístění pro většinu školních sbírek, zrealizovala jejich 

smysluplné rozmístění a přestěhování; zbývá dokončit jejich přehlednou organizaci. Kromě běžných 

činností, jako je zajišťování výtvarných potřeb, potřeb pro prvňáčky, ostatní žáky a učitele, pro 

odbornou výukovou činnost, se podařilo udělat další velký kus práce na učitelské knihovně. Byla 

rozdělena na část s prezenčním a část s distančním půjčováním. Byl také zpracován plán nákupu 

potřebných publikací k dalšímu vzdělávání učitelů, se kterým se letos již započalo. S pořízením sešitů 

pro všechny třídy bylo třeba díky rozrůstající se škole a jejím potřebám požádat o pomoc Nadační 

fond Waldorf Brno. Dále pomůcková skupina kromě sklopných stolů pro další pohyblivé třídy 

dovybavila školní jídelnu stoly a židlemi tak, aby se nábytek designově sjednotil a umožnil stravování 

více skupin dětí najednou.  V posledním srpnovém týdnu zaštiťovala ve spolupráci s rodiči přípravu 

tříd a celé školy na nový školní rok, dovybavení tříd novými poličkami a policemi, chystání nové 5. 

třídy a dvou nových jazykových učeben.  

 

Kruh Zahrada 
Podzimní brigáda a příprava zahrady na zimu proběhla tak, jak jsme byli zvyklí. Jarní probuzení 

zahrady však mohlo proběhnout, vzhledem k nastaveným opatřením, již pouze bez dětí. A tak se 

okrášlení, jarního pohlazení a péče zahrada dočkala jen z rukou rodičů, učitelů a vychovatelů, kteří 

práci na zahradě, hřišti a v prostorách “stezky Sojky” věnovali několik dnů.  

Zahrada se tak mohla stát otevřenou učebnou a místem oddychu alespoň na prázdninovém interním 

setkání učitelů brněnské waldorfské školy. 
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Školní zahrada 

 

Ekologická výchova 
Dále jsme pokračovali v účasti na projektu MŠMT a EU „Ovoce a zelenina do škol“, jehož cílem je 

podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u žáků prvního i druhého stupně. 

Naše škola byla nadále zapojena do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu – projekt M.R.K.E.V. 

(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).  

Po celý rok probíhala osvěta i praktická realizace minimalizace odpadů, včetně kompostování.  

Třídy byly vedeny k péči o své bezprostřední okolí (udržování pořádku na hřišti, péče o školní zahradu 

a rozárium, zatravňování vychozených cestiček).  

Vzhledem ke karanténě se tentokrát kampaň „Ukliďme Česko“ nekonala.  

Pečujeme o včelstvo na zahradě. Ve škole funguje včelařský kroužek. 

Spolupracovali jsme s organizacemi zabývajícími se ekologickou výchovou a osvětou (Chaloupky, 

Lipka, Otevřená zahrada, Rezekvítek). 
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10. ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

10.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

KONTAKTY 
telefon: 511 118 350 

e-mail: wmskola@waldorf-brno.cz 

 

KAPACITA ŠKOLY (DLE VÝPISU Z REJSTŘÍKU ŠKOL) 
84 dětí 

 Počet 
tříd 

Celkový 
počet 
dětí 

Průměrný 
počet dětí 
na jednu 

třídu 

Průměrný 
počet dětí na 

učitele 

Průměrná 
docházka v % 

třídy standardní 3 74 25 11 59 

třídy speciální-logo 0 0 0 0 0 

Celkem 3 74 25 11 59 

 

PROVOZ ŠKOLY (OD - DO): 
7:00 – 17:00 

PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD (OD - DO): 
Myšky: 7:00 – 16:00, Ovečky: 8:00 – 16:30, Koníci: 8:00 – 17:00 

 

SEZNAM ZÁJMOVÝCH, OBČANSKÝCH, PŘÍP. DALŠÍCH SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍCH NA 
ŠKOLE 
Spolek W – alternativa 

Nadační fond Waldorf Brno (od podzimu 2019) 

Spolek waldorfské školy Brno (od června 2020) 
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10.2 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ 

10.2.1 ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

- Vzdělávací program, podle kterého škola pracuje 
Waldorfská mateřská škola Brno pracuje podle vzdělávacího programu Waldorfská mateřská škola 

s názvem „Svět je dobrý“. Byl vypracován na 3 roky, plně v souladu s RVP PV a na jeho aktualizaci 

před začátkem školního roku pracoval celý pedagogický tým WMŠ, v pololetí pak proběhly drobné 

aktualizace tohoto dokumentu. Při tvorbě nejnovější verze ŠVP vycházeli pedagogové z potřeb dětí 

předškolního věku, ale také z analýzy a evaluace uplynulého školního roku, z aktuálních provozních 

podmínek a ze záměrů školy na příští 3 roky. 

- Specializace 
Naše mateřská škola je členem Asociace waldorfských mateřských škol České republiky. ŠVP tedy 

vychází z myšlenek rakouského filozofa Rudolfa Steinera. Základním rysem waldorfské pedagogiky je 

snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti. Výchova a vzdělávání vycházejí z vývojových potřeb dítěte 

a zaměřuje se především na utváření vztahu ke světu. 

Malé dítě se učí skrze nápodobu, skrze různorodé smyslové zkušenosti a skrze pohyb. Přirozeností 

dětí je objevovat své životní a sociální prostředí, které by mělo nabídnout hranice, strukturu 

a ochranu, ale zároveň i příležitost setkat se s výzvami a přiměřeným rizikem. 

Cílem naší mateřské školy je naplnit děti potřebným pocitem bezpečí a jistoty. Vytvořit takové 

prostředí, kde se budou děti cítit přijímány, rodiče budou s důvěrou předávat své děti pedagogům 

a kolegium pedagogů bude vyrovnané a naplněné vnitřním klidem. Důraz klademe na pravidelný 
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denní rytmus dne a týdne, kdy se střídá prostor pro hru a volné činností dle potřeb dětí s činnostmi 

řízenými či nabízenými pedagogem. 

Cíle ŠVP, které si mateřská škola stanovila, byly průběžně naplňovány, vzdělávání dětí probíhalo ve 

vstřícném a podnětném prostředí. Bylo uskutečňováno prostřednictvím ucelenějších témat, která 

byla zapracována do TVP formou tematických částí. Učitelé využívali metod a přístupů podle 

individuálních či specifických potřeb dětí. S proměnami roku nabízeli společné hry a činnosti, které 

děti motivovaly a také hravou formou vedly k rozvoji kompetencí všech vzdělávacích oblastí. 

- Kroužky 

Děti ze školky měly možnost navštěvovat v prostorách školy 2 zájmové kroužky realizované externími 

pedagogy: 

• arteterapeutický 

• tanečně pohybový 

- Další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího 
vývoje 
Naše mateřská škola je díky svému zaměření vyhledávána rodiči nejen z celého města Brna, ale 

vzhledem k tomu, že je jedinou waldorfskou MŠ (spolu s WZŠ) v jihomoravském kraji, i rodiči ze 

vzdálenějších míst. Právě otevřená informovanost o specificích a podstatě waldorfské pedagogiky je 

jednou za zásadních oblastí, v nichž chceme nadále pokračovat. Tak jako v letošním školním roce 

pořádala naše WZŠMŠ bezplatné semináře pro rodiče zajímající se o waldorfskou pedagogiku, tak 

bychom rádi pokračovali i v letech dalších.  

I nadále budeme hledat a prohlubovat možnosti propojení a plynulé návaznosti naší mateřské školy 

na školu základní. Ať už při společném pořádání různých slavností, pracovních setkáních a při 

schůzkách napříč třídami školky i školy, tak i v plynulé návaznosti práce předškoláků na budoucí první 

třídu. 

Dalším ze záměrů, které si ve školce klademe za cíl je propojení všech tříd MŠ do jednoho celku – 

školky. Tuto oblast jsme doposud podporovali např. společnými celo-školkovými schůzkami, v nichž 

chceme pokračovat i v příštím školním roce. V tomto směru se nám doposud osvědčilo kromě 

společných školkových slavností i střídání pedagogů ve třídách. 

V kolegiu učitelů naší MŠ došlo k několika proměnám. Poté, co ve školce skončily dvě kolegyně, 

z nichž jedna působila ve školce řadu let, posílily náš pedagogický tým dvě nové učitelky, přičemž 

jedna přišla po dlouhodobé práci ve školní družině naší WZŠMŠ. S příchodem dalšího integrovaného 

dítěte přibyla i ve třetí třídě asistentka pedagoga, v jejíž roli došlo během podzimu k personální 

výměně. Zároveň v průběhu roku odešla na mateřskou dovolenou učitelka, která se věnovala práci s 

předškoláky. Její práci převzala učitelka přicházející z mateřské. Právě při organizací a průběhu 

setkávání předškoláků, které se v předešlém roce tolik osvědčilo, jsme v letošním školním roce 

zaznamenali celou řadu nezdarů. Ty nás vedou k zamýšlení, jak s celou koncepcí práce s předškoláky 

naložit, co a jak proměnit. 

Tři pedagogové si v průběhu školního roku doplňovali kvalifikaci, dva také svá studia v červnu 

dokončili a získali kvalifikaci, jedna studentka bude ještě pokračovat ve víceletém studiu. Další 

vzdělávání některé pedagogy čeká v podobě víkendového studia waldorfského semináře předškolní 

pedagogiky. Dařilo se nám i v oblasti DVPP, kdy jsme se zaměřili hlavně na individualizaci ve 

vzdělávání a školní zralost. 
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Také v letošním školním roce nás na jednodenní náslech s následnou diskusí navštívily studentky 

z Pedagogické fakulty MU v Brně. Jednodenní byl také náslech dvou studentek z Portugalska, které 

v Brně studují na Masarykově Univerzitě.  Souvislou týdenní praxi jsme umožnili studentce Speciální 

pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně. Dva týdny u nás byla na praxi také jedna studentka 

waldorfského semináře. Dále jsme spolupracovali se třemi SP Centry, které nám pomáhaly 

s nahlédnutím na možnosti péče o integrované děti. 

V tomto školním roce se nám podařilo revitalizovat šatny dětí, vybavit třídy krásnými vlněnými 

koberci, které slouží ke hře dětí. Dále jsme vytvořili nové ohrazení štěrkových ploch a květinových 

záhonů na zahrádce, doseli trávu, vytvořili nové políčko pro pěstování různých plodin a vybudovali 

venkovní přístřešek pro školkové zvířátko. 

Rádi bychom ve spolupráci s naším zřizovatelem městem Brnem, který nás maximálně podporuje, 

nebo pomocí sponzorských darů vybavili třídy novým stolovacím nábytkem a vytvořili vyvýšená hrací 

patra ke hře dětí. Dále bude třeba nahradit stávající již nefunkční krycí plachtu nad zahradním 

posezením pro děti. 

Ukázka z proměn na zahradě, duben - červenec 

 

 
jeden zvýšený záhon přesunut, druhý zrušen, první rytí políčka 



 

Výroční zpráva školy 2019/2020  Stránka 39 z 55 

 
přesunut kompost, katrování kamenité půdy  

 
hromada překatrované suti a zarytí kompostu 

  
osázení zvýšeného záhonku a příprava políčka 
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květiny ve zvýšeném záhonku, dýně a rajčata na políčku  

  
vedle kompostu vybudován výběh pro zvířátko 

 

10.2.2 ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 5 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

Celkem 5 

 

10.2.3 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
Druh postižení Počet dětí Stupeň podpůrného opatření 

Sluchové 1 3 

Mentální 1 4 

Tělesné 1 4 
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10.2.4 ŠKOLY V PŘÍRODĚ 
Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 

0 0 

 

10.2.5 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty je 550 Kč. 

 

10.2.6 ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

Typ jídelny – dle výkazu Z 17-
01 

Počet 

Počet strávníků 

děti a 
žáci 

zaměstnanci školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L13 Školní jídelna – výdejna MŠ 1 74 10 0 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

10.2.7 POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 
Fyzické osoby 1 

0přepočtení na plně zaměstnané 0,5 

 

10.3 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 

10.3.1 SLAVNOSTI 
V mateřské škole jsme v průběhu školního roku pořádali tyto slavnosti: 

Svatováclavská slavnost 
Svatováclavská slavnost na konci září byla prvním velkým společným setkáním celé školky v kruhu na 

zahradě. Celá dopolední slavnost byla časem radosti, a především poděkování za dobrou sklizeň 

a hojnost. S dětmi jsme na slavnost v mlýncích ze zrníček obilí umleli mouku, zadělali kvásek a uhnětli 

a upekli první chléb. O chleby ze tříd a plody ze zahrad jsme se podělili na velké hostině, na niž byli 

pozváni i rodiče, kteří nám pomohli s přípravou ovoce a zeleniny a s vyzdobením stolů podzimními 

květy. 
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Michaelská slavnost 
Michaelská slavnost nám každý rok otevírá delší Michaelské období v němž posilujeme vůli. V přírodě 

se vyrovnává den a noc, nastává podzimní rovnodennost, příroda se ukládá ke spánku, ubývá světla 

a nastává temná část roku. Archanděl Michael – nebeský bojovník, který přemáhá draka – je 

představitelem vnitřního světla, které nám dává sílu překonat tmu, překážky, ale i sebe sama. 

Ve všech činnostech s dětmi jsme se snažili překonávat naše strachy a vážili jsme skutky na miskách 

vah. Také Michaelskou slavností jsme děti podpořili v překonávání sebe sama – vydali jsme se po 

třídách na první výlety mimo areál školky. Na výletě se děti po jednom nebo po dvou vydaly na cestu 

odvahy pro jablíčko a zpět do školky se vracely rozzářené radostí z nabité odvahy. 
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Jablíčková slavnost 
Jablíčková slavnost voněla jablíčky ze sadů a zahrad.  S dětmi jsme na školní zahrádce celé dopoledne 

moštovali. Jablíčka jsme krájeli, drtili a lisovali, abychom si na závěr společně skleničku moštu vypili. 

Nezpracovatelné zbytky skončily na kompostu, a co jsme nevylisovali, to jsme v následujících dnech 

postupně nakrájeli a usušili ve třídách v našich nových sušičkách, které jsme dostali darem od rodičů. 

 
 

 

Dýňová slavnost 
Po prožitku moštování jsme se s postupným ochlazováním pustili do příprav slavnosti Dýňové. V den 

slavnosti jsme už od rána s dětmi ve třídách krájeli dýně, které jsme pak na školkové zahradě nasypali 

do jednoho kotlíku a uvařili. Na výborné dýňové polévce jsme si pak spolu s opraženými semínky a se 

smetanou všichni pochutnali.  
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Martinská slavnost (společná pro WMŠ a WZŠ) 
S blížícím se svátkem sv. Martina jsme si s dětmi ve školce vyzdobili lucerničky. V podvečer slavnosti, 

se sešly děti s rodiči, při zpěvu martinských písní shlédli stínové divadlo s příběhem o sv. Martinovi. 

Světlem od sv.Martina jsme si pak rozsvítili své lucerničky, podělili se o martinské rohlíčky a ze světel 

svíček jsme pak v atriu mezi školkou a školou společně rozsvítili siluetu Martinova bílého koně. 

Martinské světlo z nedělní slavnosti pak po setmění svým světlem prohřálo i naše domovy. 
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Adventní slavnost (pořádal Nadační fond Waldorf Brno) 
Adventní slavnost pro děti, rodiče a přátele školy i školky byla dnem společných setkání a zastavení – 

při společných hřejivých prožitcích i zpěvu, u tvořivých dílniček, u čaje či kávy i u nákupu z chráněných 

dílen. 

 

 

Slavnost Adventní spirály 
Slavnost Adventní spirály nám i v letošním školním roce byla slavností ticha a přibývajícího světla, 

které jsme si mohli společně v klidu prožít po třídách v podvečer první adventní neděle. Byla nám tak 

spolu se školní Adventní slavností hřejivým vstupem do období adventu. 

 

 

Adventní roráty 
Adventní roráty po celý advent se 3x týdně setkávali rodiče i učitelé k ranní půlhodince ladění se 

a zpěvu adventních písní. Tyto chvíle vnitřního ztišení prostupovaly školku po celé adventní období. 
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Vánoční divadlo 
Před Vánocemi navštívilo naši školku Divadlo Kufr s krásnou vánoční hrou. 

 

Tříkrálová slavnost 
Vánoční období jsme s dětmi uzavřeli dopolední slavností, při níž jsme se všichni proměnili na krále. 

Přesto i Tři Králové k nám zavítali a své vzácné dary nám přinesli. 
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Masopust 
Masopust jsme s dětmi prožili ve veselém duchu. Dopoledne v maskách jsme se vzájemně navštívili 

ve třídách a společně si zatancovali. Venku na zahradě mohly děti vyzkoušet různé vesele rozverné 

úkoly. Odpoledne byl pak pro děti s rodiči ze školy i ze školky společný masopustní průvod s muzikou, 

na jehož závěru jsme kromě ochutnávání různých koblížků také pochovali basu. 

Několik krásných plánovaných slavností nemohlo vzhledem k nouzovému stavu a uzavření MŠ 

proběhnout. Přesto jsme několik skromných slavností před létem ještě prožili. A to…. 

 

Den dětí 
Den dětí se pro nás letos nesl v duchu pohádky O pejskovi a kočičce. Tuto pohádku, kterou jsme před 

obědem dětem hráli, zpestřil na Den dětí i malý dárek v podobě prstových loutek pejska a kočičky. 
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Svatojánská slavnost 
Svatojánská slavnost nám ve školce byla voňavým dopolednem se svatojánskými bylinkami, písněmi 

i pohádkou. Ve větší podobě nás slavnost čekala až koncem týdne, společná se školou. 

 

 

Pasování předškoláků 
Pasování předškoláků proběhlo i letos slavnostně, chvíle ticha či rytířových promluv střídaly fanfáry. 

Postupně byli všichni naši Kořínci pasováni na školáky, prošli špalírem a po rozloučení překročili práh 

směrem ke škole a první třídě. 

Poté, co čerstvě pasovaní předškoláci překročili práh směrem do školy, vypravili jsme se spolu s rodiči 

na velkou Svatojánskou slavnost, kterou Spolek waldorfské školy Brno pořádal pro všechny ze školy 

i ze školky. Tato slavnost byla zároveň společným zakončením školního roku a kromě zpěvu písní 

a poznávání svatojánských voňavých bylin jsme postupně i přes ohýnek skákali. 
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10.3.2 NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY: 
Žádné 

 

10.3.3 SOUTĚŽE: 
Žádné 
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10.4 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 
Rozhodnutí Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2019/2020 26 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 0 

Počet nepřijatých dětí 34 

Počet odvolání 0 

 

10.5 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOL 

10.5.1 KVALIFIKOVANOST UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 – STAV K 30. 6. 
2020 

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 2 

VOŠ pedagogická 1 

VŠ-předškolní výchova 1 

VŠ-speciální pedagogika 1 

Jiné 2 

 

 

Počet 
fyzických 

osob 

Z toho 
mužů 

Přepočtený počet 
na plně 

zaměstnané 
(úvazky) 

% z celkového počtu 
(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 5 1 4,64 71 % 

Nekvalifikovaní učitelé 2 0 1,29 29 % 

Celkem 7 1 5,93 100 % 

 

10.5.2 VĚKOVÉ SLOŽENÍ VŠECH PŘEPOČTENÝCH UČITELŮ (NE FYZICKÝCH!) 
 do 35 35-50 let nad 50 let důchodci Celkem (přepočtený/fyzický) 

Počet 1,84 4,09 0 0 5,93 

 

10.5.3 ASISTENTI VE ŠKOLE 
 Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) Celkem (přepočtený/fyzický) 

Počet 1 3 2,66/4 

 

10.5.4 VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PŘIJATÍ ABSOLVENTI 

Absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 0 

 

10.5.5 ZMĚNY VE VEDENÍ ŠKOLY 

Konkurzní řízení  
V měsíci červnu 2020 proběhlo konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Waldorfské základní školy 

a mateřské školy Brno, Plovdivská 8. 
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Na základě výsledků konkurzního řízení byl od 1.8.2020 ředitelem WZŠMŠ Brno, Plovdivská 8 

jmenován Radou města Brna pan Mgr. Tomáš Jedlička. 

 

10.5.6 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ  

(počet): 1 

 

10.5.7 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Individualizace vzdělávání v praxi MŠ 1 

Kritéria školní zralosti 1 

Krizová pedagogika 1 

Kurz první pomoci 10 

Diagnostika školní připravenosti 1 

Diagnostika dítěte v MŠ 1 

Inkluzivní vzdělávání v MŠ 1 

Semináře waldorfské pedagogiky 10 

Jak individualizovat 1 

Záznamové archy MŠ 1 

Právní předpisy v MŠ 1 

Celkem 29 

 

10.6 HODNOCENÍ MŠ NEBO JEJICH SOUČÁSTÍ 

10.6.1 KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
21. – 22. 1. 2020 
Šetření stížnosti k postupu školy při vyřízení žádosti zákonného zástupce o úpravu písemné dohody o 
docházce dítěte do mateřské školy. 
 

10.6.2 OPATŘENÍ ZAVEDENÁ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 
Škola přijala opatření v procesu uzavírání dohod dle § 1a bodu 4. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání. 

 

10.6.3 KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI ORGÁNY 
Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 0 

 

10.6.4 OPATŘENÍ ZAVEDENÁ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÝCH KONTROLNÍCH ORGÁNŮ 
Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 0 
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10.7 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
Uplynulý školní rok přinesl pro naši školku mnoho nového. Když jsme začátkem léta v kolegiu učitelů 

společně hledali, jak co nejvíce podpořit spolužití celé školky, jak ještě více propojit všechny tří třídy, 

dopracovali jsme se k rozhodnutí větších proměn celé školky – proměnili jsme dvojice pedagogů ve 

třídách, vyměnili jsme umístění dvou tříd a všechny třídy jsme přejmenovali. Zároveň jsme výrazně 

proměnili prostor šaten novými dřevěnými šatními skříňkami na míru, jejichž nové prostorově 

otevřené uspořádání proměňuje náladu už při vstupu do školky. Příjemnou atmosféru umocňuje 

v šatně i symbolický strom ze sloupu, kolem něhož je možné se posadit. Šatnu a jednu ze tříd jsme 

také během léta i s pomocí rodičů nově vymalovali. 

Děti přijaly všechny změny s přirozenou zvídavostí a otevřeností, v některých proměnách se zabydlely 

rychle, v některých postupně. Mnozí rodiče nám s přípravou a proměnami školky pomáhali – 

maminky šily kapsáře do šaten, pláště na hraní i skřítky na spaní aj., tátové škrábali, malovali, vrtali 

a připevňovali poličky apod. Většina rodičů tak přijala mnohé proměny s radostí z dobře vykonané 

práce, k níž mohli přiložit ruku k dílu. Také v setkávání s rodiči jsme chtěli co nejvíce podpořit 

propojenost všech tříd školky, a tak jsme se na celoškolkových schůzkách scházeli pouze všechny 

třídy dohromady. Díky tomu se nám dařilo nejen vtáhnout více rodičů do aktivního spolutvoření 

společných schůzek i dílčích projektů, ale i podpořit vzájemnou větší informovanost a spolupráci. 

Mnohé společné činnosti – např. brigáda na zahradě MŠ, proměny výzdoby i různé slavnosti – nám 

tak přinesly hřejivé prožitky koloběhu roku. 

V propojování jsme pokračovali i se základní školou, jak při společných setkáváních učitelů (na 

pracovním výjezdu všech pedagogů v přípravném týdnu, při společných konferencích, setkáních Rady 

kolegií aj.), tak při setkávání rodičů na celoškolních (MŠ + ZŠ) schůzkách. Právě po celoškolních 

schůzkách se od podzimu začali setkávat ambasadoři (zástupci tříd ZŠ i MŠ) se zástupci kolegií MŠ i ZŠ 

a společně pracovali a plánovali vše, co bylo aktuálně potřeba. Vzhledem k velkým obtížím, jakkoliv 

se domluvit na spolupráci se zástupci spolku W – alternativa, vznikl na podzim Nadační fond Waldorf 

Brno, který zaštítil např. Adventní setkání. Také v letošním školním roce pořádala naše WZŠMŠ 

bezplatné semináře pro rodiče zajímající se o waldorfskou pedagogiku. Již samozřejmostí se stala 

společná zahájení a zakončení školního roku a každodenní setkávání při ranním zpívání rodičů a jejich 

dětí, ta se přesunula do ideálního prostoru atria – srdce mezi školkou a školou.  

Největší výzvou se nám však v tomto školním roce stala mimořádná situace světového rozsahu – 

Nouzový stav, který na základě pandemie šíření Covid 19 vedl k uzavření škol i školek. Během 

nouzového stavu, který trval od 18. března do 15. května, pečovali zaměstnanci naší WZŠMŠ o děti 

zaměstnanců IZS aj. Ačkoliv jsme museli dodržovat přísná hygienická nařízení a pružně reagovat na 

různé změny, zhostili jsme se tohoto úkolu ke spokojenosti dětí i jejich obdivuhodně pracovitých 

rodičů. A protože jsme ani v tuto dobu nechtěli ztratit kontakt s „našimi dětmi“ a rodiči, kteří v tento 

dlouhý čas pobývali převážně doma – dětem jsme postupně poslali několik pohlednic s pozdravy 

i obrázky a rodičům přišly několikrát řádky s inspiracemi, včetně pohádky k přečtení dětem.  

Ani situace po nouzovém stavu nebyla snadná neb dále pokračovala mnohá hygienická opatření. 

Provoz školky jsme tak na výslovná doporučení v co největší možné míře přesunuli na zahradu školy, 

kde jsme i svačili a obědvali. Maximální pobyt venku se tak dětem i nám stal doslova balzámem. Což 

jsme se snažili podpořit i ranním vítáním v kruhu u skřítků a hraním pohádek před obědem. Díky nově 

založenému spolku rodičů – Spolku waldorfské školy Brno – mohla na závěr školního roku 

proběhnout i tradiční Slavnost pasování na školáky, při níž jsme se rozloučili s našimi předškoláky. 
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Čeho si nejvíc ceníme je velmi úzká spolupráce s rodiči naší školky. Společně s nimi se nám daří 

neustále školku budovat a revitalizovat. Společné úsilí je vidět nejen v proměnách prostor školky 

vzhledem k ročním obdobím, ale i v mnohých ručních tvořeních nejen hraček pro děti. Nejvíce si 

ceníme pomoci rodičů při budování a zkrášlování naší školkové zahrádky. Jejich pomoc se ukazuje 

nejen při účasti na brigádách školy, ale i při dalších celoročních proměnách zahrady. 

S celým pracovním kolektivem se snažíme školu nejen dobře udržovat, ale spíše zvyšovat její 

hodnotu. Jsme přesvědčeni, že se nám to daří. 

 

 

 

V Brně 9. 10. 2020 
 
 
 
 
 
Mgr. Tomáš Jedlička  
ředitel školy 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou 1. 10. 2020. 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou 25. 11. 2020. 
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V této výroční zprávě byly použity fotografie těchto autorů (řazeno abecedně): Anny Bártové, Matěje 

Formana, Ivany Formanové, Sophie Lefevre, Lenky Nakládalové, Martina Popelky, Martina Putny, Evy 

Segetové, Petry Šetinové, Barbory Tesařové. Děkujeme. 
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