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KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 
2014 - 2020

DOKUMENT DO-17

Počet stran: 8
Počet příloh: 0

č. j.: DO-17/2014-09-01

1. VÝCHODISKA KONCEPCE
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015)

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2008

Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce školy 2010 – 2013 

Výroční zpráva školy 2012/2013

2. CHARAKTERISTIKA A HISTORIE ŠKOLY
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno (dále WZŠaMŠ Brno) zahájila svoji činnost od 1. 7. 2009 jako 

příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Brnem na ZŠ Plovdivské 8, Brno. Podařilo se tak plynule 

navázat na činnost waldorfských tříd základní školy, které působily do 06/2009 na ZŠ Brno, Masarově 11. 

Mateřská waldorfská škola v Brně byla otevřena v roce 1991 jako WMŠ Božetěchova se dvěma odděleními. 

Po 18 úspěšných letech byla mateřská škola delimitací přesunuta do nově vzniklé WZŠaMŠ Brno a bylo 

otevřeno třetí oddělení, které se bez potíží podařilo naplnit dětmi.

Základní i mateřská škola patří mezi certifikované waldorfské školy, jsou členy českých Asociací waldorfských 

škol. Základní škola má cca 220 žáků v 9 třídách (v devíti ročnících), tři oddělení družiny, školní klub. 

Mateřská škola má tři oddělení se 75 dětmi. Většina dětí základní i mateřské školy dojíždí z celého Brna, 

případně z blízkého okolí Brna. Na škole působí 28 pedagogů a 9 provozních zaměstnanců. Velký podíl na 

chodu a podpoře školy má rodičovské sdružení W Alternativa (dále WA), které sdružuje výraznou většinu 

rodičů mateřské a základní školy. 

3. MATERIÁLNĚ - TECHNICKÁ OBLAST
3.1. ANALÝZA – KDE JSME TEĎ?

Budova, učebny a jejich vybavení

- Objekt školy je rozdělen na 3 pavilony (A, B, C). Na technickém stavu budovy se podepsalo 

dlouhodobé neudržování před rokem 2009, kdy byla budova svěřena do péče WZŠaMŠ Brno. 

- V letech 2009 – 2014 proběhly mnohé rekonstrukce a opravy financované z projektů EU, rozpočtu 

SMB Brna i rozpočtu WZŠaMŠ Brno: Rekonstrukce vnějšího pláště a střechy se zateplením, výměna 

oken, rekonstrukce elektrorozvodů, částečná rekonstrukce osvětlení, rekonstrukce výměníkové 

stanice a WC v pavilonu C. V technicky nejasném až havarijním stavu jsou rozvody vody. Pavilony A a 

B jsou spojeny krčkem, momentálně v nevyhovujícím stavu.
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- Učebny jsou vybaveny nábytkem různého stáří, který v mnohých případech vyžaduje obnovu. 

V současnosti jsou plně funkční: kmenové učebny 9 tříd a 4 oddělení ŠD a školního klubu; odborné 

učebny: Vv, eurytmický sál, cvičná kuchyňka, počítačová, hudebna, učebna dřevořezby; keramická 

dílna; 3 třídy mateřské školy. 

- S omezeními jsou funkční: přírodovědná učebna; učebna pracovních činností; jazyková učebna; 

tělocvična. 

- Zatím nefunkční jsou: dlouhodobě nevyužívaný bazén v pav. C s technickým zázemím; knihovna a 

studovna. 

- Zbylé prostory (asi 2/3 pavil. B) jsou dlouhodobě pronajaté SVČ Lužánky – Lata. Školní kuchyně je 

pronajata dlouhodobě Školní jídelně DJ s.r.o.

Areál školy

Areál školy se skládá ze 4 částí: 

- Sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, momentálně v rekonstrukci

- Atrium školy, v havarijním stavu, uzavřené, ale s vydaným stavebním povolením na projekt 

rekonstrukce vypracovaný WA. 

- Přírodní zahrada – díky projektům školy i WA vybudovaná přírodní učebna s altánem, jezírkem aj., 

ohrožená ale přílišnou otevřeností spojenou s opakovaným poškozením učebních i přírodních prvků

- Zahrada MŠ – vybudovaná ve spolupráci s WA v přírodním stylu, s možností dalšího rozvoje

3.1. CÍLE A STRATEGIE – KAM, JAK A KDY TAM DOJDEME?

Udržovaná budova umožňující bezproblémový provoz

Provedeme revizi a opravu vzduchotechniky pavilonu C - kuchyně, výměník, bazén. (2015)

Po etapách provedeme revizi a opravy vodoinstalace a odpadů v pavilonech A a C. (2016)

Dokončíme rekonstrukci LED osvětlení budovy. (2016)

Posoudíme možnosti přestěhování kanceláře školy ze služebního bytu a jeho následného pronajmutí 

školníkovi/správci budovy – lepší zabezpečení budovy i areálu. (2016)

Vyměníme PVC podlahu chodeb pavilonu A a jídelny. (2018)

Posoudíme možné varianty bezbariérovosti a zlepšení designu (např. jako výstavního prostoru) spojovacího 

krčku, zrealizujeme renovaci. (2020)

Příjemný a funkční interiér školy 

Podpoříme fungování společné pracovní skupiny školy a WA – Kruh Design (KD), realizujeme budoucí návrhy. 

(trvale)

Dopracujeme návrh úpravy chodby 2. stupně a zrealizujeme (šatní skříňky, renovace obložení, možnosti 

posezení, malba). 2015

Zrevidujeme návrhy úprav společných prostor MŠ a zrealizujeme. (2016)

Proměníme vestibul školy na reprezentativní prostory (rozcestníky, sedačky, nástěnky, galerie školy). 2018

V návaznosti na úpravy chodby 2. stupně navrhneme a zrealizujeme úpravy chodby 1. stupně a družiny. 

(2018)

Škola podporující zdravé stravování

Pokusíme se vyjednat podmínky stravování se Školní jídelna s r.o. – kvalita stravy v MŠ, příjemný personál, ... 

(2015)

Zpracujeme návrh na design a víceúčelové využití jídelny a zrealizujeme (stoly, obložení, podlaha, osvětlení). 

2016
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Podpoříme zřízení klidového místa s občerstvením jako možnosti setkávání žáků, rodičů i veřejnosti. (2020)

Budeme usilovat o kvalitní a zdravé stravování ve školní jídelně – ideálně provozované naší školou. (2020)

Vybavené a příjemné učebny

Podpoříme víceúčelové využití učeben pro možnost pronájmu. (trvale)

Zrevidujeme a obnovíme přírodovědné sbírky školy, vytvoříme sady pomůcek pro jednotlivé epochy 2. 

Stupně (2014)

Vybavíme počítačovou učebnu nábytkem. (2015)

Vyměníme podlahu v kuchyňce, jazykovce a hudebně. (2016)

Zpracujeme návrh využití světlíků v kmenových učebnách a potřebného zastínění 2. st., zrealizujeme. (2016)

Zpracujeme komplexní návrh vybudování přírodovědné učebny a zrealizujeme (podlaha, lavice, židle, 

demonstrační stůl, digestoř, skříně). 2016

Dovybavíme tělocvičnu nářadím, zlepšíme jeho uskladnění. (2016)

Zrenovujeme povrch tělocvičny. (2018)

Zpracujeme a zrealizujeme návrhy úpravy učeben MŠ (např. zvýšená patra s hracími prvky, kuchyňské linky 

se sníženou pracovní plochou pro děti, oddělení spací části od herny, využití světlíků) - etapově 2015, 2018,

2020.

Příjemné a funkční zázemí pro pracovníky školy

Obnovíme nábytek (stůl) a vybavení sborovny ZŠ. (2016)

Dovybavíme nábytkem kancelář školy, kabinety ZŠ. (2016)

Dovybavíme sborovnu mš. 2016

Zprovozníme prostor pro krátkodobé ubytování lektorů, učitelů. (2016)

Multimediální školní knihovna pro žáky i rodiče

Zrealizujeme prostorové propojení počítačové učebny a budoucí knihovny. (2014)

Získáme zdroje na zřízení knihovních fondů a vybavení knihovny. (2015)

Funkčně a organizačně napojíme provoz knihovny na chod školy. (2015)

Efektivně využitý prostor bývalého školního bazénu

Dořešíme možnosti skladovacích prostor nábytku v budově školy. (2015)

Zpracujeme projekt na alternativní využití bazénu (např. divadelní a multifunkční sál). 2020

Sportovní areál pro školu i veřejnost

Po dokončení rekonstrukce areálu v rámci projektu „Otevřená škola – pohybem ke zdravému životnímu 

stylu“ zabezpečíme jeho provoz pro využití školou i veřejností. (2014)

Vybudujeme bezbariérovou rampu pro příchod ke škole a funkční brány. (2014)

Zpracujeme a zrealizujeme návrh jeho dalšího rozvoje (lavičky, relaxační prvky,..). – 2016

Atrium školy jako místo setkání i odpočinku 

Zařadíme 1. etapu rekonstrukce dle projektu mezi priority oprav ze strany zřizovatele SMB. (2014)

Podpoříme práci pracovní skupiny školy a WA – Kruh atria – zrealizujeme návrhy. (trvale)

Další rozvoj zahrady MŠ a ZŠ v přírodním stylu

Podpoříme práci pracovní skupiny školy a WA – Kruh zahrady – zrealizujeme návrhy. (trvale)

Zrealizujeme pravidelně dny pro zahradu se žáky a brigádu na zahradě pro rodiče a učitele. (trvale)

Ve spolupráci s WA zabezpečíme provoz zahrady ZŠ před opakovaným poškozením. (2014)

Udržíme certifikaci Přírodní zahrada. (trvale)
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4. EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
4.1. ANALÝZA – KDE JSME TEĎ?

- Financování provozu školy je vícezdrojové – státní rozpočet, provozní rozpočet SMB, grantové 

financování, podpora WA. 

- Vzhledem k dlouhodobému minulému zanedbání budovy a areálu školy ovšem přidělené prostředky 

určené k provozu školy dostačují jen částečně a vyžadují etapizaci oprav.

4.2. CÍLE A STRATEGIE – KAM, JAK A KDY TAM DOJDEME?

Dostatečné finanční prostředky pro financování aktivit školy

Ve spolupráci s WA budeme aktivně vyhledávat možnosti grantů a projektů vhodných pro realizaci ve škole 

(trvale)

Zefektivníme spolupráci s metodickým odborem zřizovatele v oblasti ekonomiky, rozpočtu a účetnictví 

(2014)

Zefektivníme čerpání rozpočtu vhodným delegováním na jednotlivé pracovní skupiny školy. (2015)

Na tvorbě a čerpání rozpočtu budeme spolupracovat s výkonným vedením WA. (trvale)

Dokončíme realizaci projektu EU – peníze školám. (2015)

5. VNĚJŠÍ VZTAHY ŠKOLY
5.1. ANALÝZA – KDE JSME TEĎ?

- Samostatná brněnská waldorfská škola je relativně mladou organizací, teprve etabluje mezi 

odbornou i laickou veřejností. Mezi brněnskými školami má neobvyklé postavení školy zřízené 

Statutárním městem Brnem. 

- Má tradici jako unikátní alternativní škola s waldorfskou výukou v rámci Jihomoravského kraje, 

postupně se začleňuje do života místní žabovřeské městské části.

- Je členem sítí podobně zaměřených škol - Asociace waldorfských mateřských škol, Asociace 

waldorfských škol, Síť brněnských otevřených škol.

- Škola je certifikovanou školou „Rodiče vítáni“.

- Škola s WA udržuje webové stránky, vydala informační brožuru, informuje o své činnosti týdeníkem, 

její informační systém ale není efektivní.

- Škola nemá jednotný grafický projev (logo,…) a koncepci svého PR.

5.2. CÍLE A STRATEGIE – KAM, JAK A KDY TAM DOJDEME?

Škola s dobrou pověstí mezi odbornou i laickou veřejností

Zorganizujeme 2 hlavní akce pro širokou veřejnost (jarmarky, masopust, ...) ročně, posílíme vzájemnou 

koordinaci školních a třídních akcí. (2014)

Zrevidujeme design, obsah a funkcionalitu webových stránek, propojíme jejich aktualizaci se zpravodajem 

školy. (2014)

Uspořádáme cyklus přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. (2015)

Vytvoříme logo a grafickou prezentaci školy. (2015) 

Zefektivníme systém školních vývěsek a informační navigace v budově a areálu. (2015)

Pokusíme se systematizovat občasnou spolupráci s pedagogickými fakultami. (2016)

Podpoříme organizaci dálkového víceletého kurzu DVPP Waldorfské pedagogiky v Brně. (2016)

Budeme nadále aktivními členy Asociace waldorfských mateřských škol, Asociace waldorfských škol, Sítě 

brněnských otevřených škol. (trvale)
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Oboustranná spolupráce s rodiči

Budeme pravidelně spolupracovat s Výborem sdružení rodičů WA, zapojíme se do Kruhů aktivit WA a 

podpoříme jejich činnost. (trvale)

Vydáme ve spolupráci se sdružením rodičů informační příručku pro nové rodiče. (2015)

Zorganizujeme kurz Waldorfské pedagogiky pro nové rodiče. (2015)

Budeme dále rozvíjet kvalitu školy v projektu „Rodiče vítáni“. (trvale)

Zorganizujeme 2x za rok setkání pro diskuzi nad koncepčními i aktuálními otázkami školy (veřejná setkání 

s rodiči, atd.).

6. PERSONÁLNÍ OBLAST (MOTIVOVANOST, VZTAHY)
6.1. ANALÝZA – KDE JSME TEĎ?

V základní škole vyučuje 9 třídních učitelů, obvykle 5 učitelů odborných předmětů, 3 vychovatelky a 2 

asistentky integrovaných žáků. V mateřské škole vyučuje 6 učitelek. Pedagogický sbor vytváří jednotný tým 

Kolegia učitelů ZŠ a Kolegia učitelů MŠ. Škola je dlouhodobě ohrožena potenciální nestabilitou 

pedagogického sboru - toto riziko je dáno očekávanou fluktuací pedagogů. Učitelé se pravidelně zúčastňují 

mnoha kurzů a seminářů k prohloubení pedagogických kompetencí. Spolu s rodiči organizují bezpočet 

třídních a školních akcí.

Na místech správních zaměstnanců pracuje dalších 6 pracovníků. Škola využívá také nabídky Úřadu práce, 

z jehož programu jsou placeni další 2 členové správního úseku. 

6.2. CÍLE A STRATEGIE – KAM, JAK A KDY TAM DOJDEME?

Ve škole vyučují kvalifikovaní pedagogové – 100% v roce 2015

Pedagogové školy, kteří nejsou kvalifikovaní, budou motivováni a podpořeni v doplnění kvalifikace. (2014)

Při přijímání nových pedagogů bude mezi prioritami v kritériích jejich kvalifikace. (2014)

Budou uvolněny dostatečné prostředky z rozpočtu školy. (2014)

Zvyšování profesionality a pedagogických kompetencí k waldorfské výuce

Zpracujeme standardy práce učitele jako doplněk pracovních náplní. (2014)

Pedagogové bez waldorfské odbornosti budou motivováni a podpořeni v jejím získání. (trvale)

Zorganizujeme pracovní výjezdy do jiných škol (i zahraničních?). (2016) 

Uspořádáme společné semináře pro učitele ZŠ a MŠ zaměřené nejen na wald. pedagogiku na půdě školy. 

(2015)

Vypracujeme plán spolupráce s mentory škol v ZŠ i MŠ. (2014)

Podpoříme vzájemné hospitace učitelů a jejich reflexe. (2-3/rok)

Budeme pokračovat v metodických setkáváních a výměně zkušeností. (trvale)

Vybereme oborové konzultanty/garanty – (obdoba vedoucích př. komisí) podpora začínajícím učitelům. 

(2014)

Zrevidujeme a rozšíříme učitelskou knihovnu a materiály pro výuku. (2014)

Podpora kolektivu 

Budeme hledat prevenci přetíženosti učitelů a rizika burn-out syndromu. (2014)

Do ročního plánu školy zahrneme 3 společenská setkání pracovníků školy. (trvale)

Zároveň budeme hledat cesty uspořádání specifických seminářů přímo ve škole. (trvale)

Zrealizujeme společná umělecká tvoření (malování, zpívání, eurytmie), společné sportování. (trvale)
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7. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY (VNITŘNÍ VZTAHY)
7.1. ANALÝZA – KDE JSME TEĎ?

- Ředitel školy má tři zástupce, pro úsek ZŠ, MŠ a provozní úsek. Zástupce pro provoz je zároveň 

koordinátorem komunitních aktivit, jehož hlavní náplní je koordinace bohaté komunitní činnosti 

školy. V rámci celé školy funguje vedení školy ve složení zástupců školy, ředitel, ekonom, koordinátor 

provozu. 

- V základní škole je vypracován systém pracovních skupin pro jednotlivé oblasti (propagační, správní, 

pomůcková, skupina slavností) s částečně definovanými kompetencemi a delegovanou 

odpovědností. 

- Vedle pedagogické rady ZŠ – Kolegia učitelů si učitelé volí mezi sebou Radu kolegia – širší vedení 

základní školy, složené většinou z garantů pracovních skupin, ředitele a zástupce.

- Rodiče jsou zapojeni do správy školy díky činnosti WA, od roku 2013 je rozvíjena struktura a chod 

kruhů – pracovních skupin složených z učitelů i rodičů.

7.2. CÍLE A STRATEGIE – KAM, JAK A KDY TAM DOJDEME?

Efektivní systém řízení školy s vysokou mírou delegování kompetencí

Posílíme transparentní systém kompetencí jednotlivých rolí a skupin ve škole, budeme ho komunikovat 

uvnitř i vůči rodičům. (2014)

Provedeme evaluaci vnitřního intranetu školy (Wportál), propojíme s novým systémem matriky (škola-on-

line) a Office365. (2014)

Zrevidujeme stávající kritéria hodnocení pracovníků a posílíme kritéria týkající se podílu na správě školy. 

(2014)

Budeme pokračovat v propojení práce kolegia MŠ a ZŠ alespoň 1x2měsíce. 

Podpoříme další rozvoj samosprávy WA, propojíme více kruhy rodičů a pracovní skupiny kolegia, 

zefektivníme výměnu informací. (2015)

8. VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES
8.1. ANALÝZA – KDE JSME TEĎ?

- Škola registruje dlouhodobě konstantní a zvyšující se poptávku v MŠ i ZŠ, převyšující možnosti školy.

Mateřská škola

Škola vzdělává podle ŠVP pro předškolní vzdělávání „Život je krásný“. Cílem je formovat harmonickou 

osobnost dítěte s důrazem na rozvoj individuality, estetického cítění a tvořivosti. Pro zdravý vývoj dítěte do 

sedmi let je důležitý pravidelný rytmus dne, týdne i roku. Pravidelnost a opakující se činnosti vytvářejí u dětí 

vnitřní jistotu a vyrovnanost. V rámci jednoho dne je důležité střídání volné hry s činnostmi, při kterých se 

dítě musí podřídit celku. Každý týden má pravidelný průběh a danou činnost v určitý den (např. v pondělí děti 

malují akvarelovými barvami). 

Základní škola

- Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Waldorfská škola Brno“. 

Tento ŠVP vychází z principů waldorfské pedagogiky. Jeho hlavní specifika jsou (i) slovní hodnocení žáků, (ii) 

výuka v tzv. epochách – vyučovacím bloku, ve kterém po dobu 2-5 týdnů učitel se třídou rozvíjí jedno dané 

téma, (iii) výuka prožitkem, (iv) dva cizí jazyky od první třídy. (v) důraz na uměleckou výchovu integrovanou 

do všech předmětů, (vi) učení bez učebnic – pomocí epochových sešitů dětí, později encyklopedií, atlasů, 

odborných článků.
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- Ve škole je etablované výchovné poradenství, které je důležitou složkou práce s dětmi i rodiči. 

- Základní škola dosahuje vysoké úspěšnosti absolventů při přijímání na střední školy.

Zájmové vzdělávání

Ve škole je v provozu družina se třemi odděleními s pestrou škálou aktivit a školní klub pro žáky 2. stupně.

Ve škole funguje rozsáhlá nabídka odpoledních kroužků v návaznosti na družinu. Tato činnost je doplněna 

pronájmy partnerům ze strany uměleckých škol, jejichž kroužky naše děti hojně využívají. 

8.2. CÍLE A STRATEGIE – KAM, JAK A KDY TAM DOJDEME?

Moderní školní vzdělávací programy postavené na principech waldorfské pedagogiky

Ve spolupráci s dalšími waldorfskými školami provedeme evaluaci ŠVP a jeho soulad se vzdělávacím plánem 

německých waldorfských škol (2015)

Zmapujeme nabídku v současnosti probíhajících třídních akcí (slavností, exkurzí, výletů) v jednotlivých 

ročnících a zlepšíme jejich koordinaci, vzájemnou propojenost s ohledem na plán školy a časové možnosti 

učitelů i rodičů (2015)

Posílíme začlenění témat EVVO a výuky související se školní zahradou (2015) 

Posílíme průřezová témata, aby vznikl prostor pro projekty, mezitřídní spolupráci, spolupráce mezi třídami 

(na II. stupni - společné výlety, organizace akcí; na I. stupni ukázky z vyučování, společné vítání) - 2015

Inovujeme a konkretizujeme pravidla pro hodnocení žáků – posílíme roli sebehodnocení a portfolia žáků 

(2015) 

Pestrá nabídka poradenských služeb a prevence sociálně patologických jevů pro celou rodinu

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřídíme vedle možnosti integrace v běžných třídách 

integrovanou třídu se speciálním pedagogem a možností skupinové integrace (2015)

Budeme pokračovat v rozvoji poradenských služeb pro rodiče, vyčleníme dostatečné prostředky z rozpočtu 

školy (trvale)

Navážeme užší spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (2016)

Rozšíříme podporu integrovaných žáků a jejich učitelů nabídkou speciálních hodin (2018)

Kromě metodika prevence a výchovného poradce se pokusíme získat prostředky pro činnost školního 

psychologa a pokusíme se navázat spolupráci s antroposofickým lékařem, případně speciálním pedagogem 

(poruchy učení, psychické potíže, poruchy chování) - 2020

Podpora přechodu absolventů na střední školy 

Budeme podporovat pracovní skupinu v rámci WA usilující o vznik waldorfské střední školy v Brně (2014)

Budeme rozvíjet spolupráci s ideově spřízněnými středními školami v Brně i okolí (2016)

Zaměříme se na větší podporu absolventských prací devátého ročníku a jejich prezentaci (2016) 

Začleníme do plánu 9. ročníku zemědělské (a jiné) týdenní praxe v období po přijímacích zkouškách (2016)

Pestrá nabídka odpoledních aktivit žáků a jejich podílu na správě školy

Systematizujeme velmi pestrou nabídku kroužků školy i partnerů školy tak, aby optimálně navazovala na 

vyučování a družinu (2015)

Zřídíme žákovský parlament, vyčleníme v rozvrhu prostor pro jeho fungování, zavedeme spolupráci 

s vedením školy a vedením WA (2015)

Podpoříme vznik žákovského školního časopisu (2016) 

Zahraniční spolupráce

Pokusíme se získat grantové prostředky pro výměny žáků a učitelů (2015)

Navážeme užší spolupráci s rakouskou školou v Schoenau (i v rámci olympiády pro 5. ročníky) a pokusíme se 

o navázání spolupráce s další zahraniční školou, např. Maribor (2018)



Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

strana 8 z 8

Tato koncepce je východiskem pro roční plán 2014/2015.

V Brně 30. 8. 2014 

Schválil:

Mgr. Tomáš Jedlička
ředitel školy
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