č. j.: WZŠaMŠB-1312/2021

Údaje o mateřské škole za školní rok 2020/2021
Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a
mateřská škola, příspěvková organizace

Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/

Název školy:

Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
b/ Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
c/

Jméno ředitele školy:

Mgr. Tomáš Jedlička
d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení):
Martina Kudynová, DiS.
e/

Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol):

84
f/

Kontakty: telefon, e – mailová adresa:

511118350, wmskola@waldorf-brno.cz
g/

Provoz školy (od - do):

7:00 – 17:00
h/ Provoz jednotlivých tříd (od - do):
Koníci 7:00 – 16:00, Ovečky 8:00 – 16:30, Myšky 8:00 – 17:00
i/

Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole

Nadační fond Waldorf Brno
Spolek waldorfské školy Brno
Školní rok
2020/2021

třídy standardní

Počet Celkový
tříd počet dětí
3

třídy speciální-logo 0
Celkem

3

Průměrný
počet dětí na
jednu třídu

Průměrný
počet dětí
na učitele

Průměrná
docházka
v%

71

24

12

58

0

0

0

0

71

24

12

58
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Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání
a/ 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“. Je vypracován na 3 roky, plně v souladu s RVP PV. Při tvorbě
ŠVP vychází pedagogové z potřeb dětí předškolního věku, ale také z analýzy a evaluace
uplynulého školního roku, z aktuálních provozních podmínek a ze záměrů školy na další 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 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 (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole)

Děti ze školky měly možnost navštěvovat v prostorách školy 2 zájmové kroužky realizované
externími pedagogy
• arteterapeutický
• tanečně pohybový
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-

další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje
(stručný popis).

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 škola 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 podpořili např. společnými celoškolkovými
schůzkami, v nichž chceme pokračovat i nadále. V tomto směru se nám doposud osvědčila
kromě společných školkových slavností i hluboká spolupráce všech pedagogů ve třídách.
S odchodem integrovaného dítěte do první třídy jsme se ve školce rozloučili s asistentkou
pedagoga. U druhého integrovaného dítěte ukončila svůj pracovní poměr asistentka pedagoga
a na její místo nastoupila nová. V rámci tříd došlo k obměnám některých učitelů. Po nezdarech
při organizaci a setkávání předškoláků, které jsme zaznamenali v minulém roce, jsme změnili
koncepci práce s předškoláky. S předškoláky pracovali pedagogové jednotlivých tříd.
Jeden pedagog v průběhu školního roku pokračoval v doplňování kvalifikace. Asistentka
pedagoga v průběhu školního roku svá studia dokončila a získala kvalifikaci. Kvůli
epidemiologické situaci nebyl bohužel otevřen další ročník waldorfského semináře předškolní
pedagogiky. Budeme doufat, že se otevře v příštím školním roce, aby si někteří pedagogové
mohli doplnit vzdělání v oblasti waldorfské pedagogiky. V oblasti DVPP si všichni pedagogové
prošli kurzem školní zralosti.
V letošním školním roce proběhla několikadenní hospitace mentorky naší školky. Souvislou
dvoutýdenní praxi jsme umožnili studentce Střední odborné školy pedagogické v Brně. Dále
jsme spolupracovali se dvěma SPC, které nám pomáhaly s nahlédnutím na možnosti péče o
integrované děti.
V tomto školním roce se nám podařilo vybavit třídy novým stolovacím nábytkem. Hnízdo –
místnost pro setkávání rodičů, jsme upravili, tak aby mohla sloužit i pro naše vnitřní potřeby.
Velkou péči jsme věnovali zahrádce. Naše zahrádka prošla a stále prochází velkou revitalizací
i za pomoci rodičů. Zbudovali jsme nový přístřešek pro vozítka, doplnili jsme květinové
záhony, přesunuli jsme nádrž na dešťovou vodu, opravili jsme střechu zahradního domku a také
byl proveden bezpečnostní ořez dřevin. Na zahrádce se chystáme k přesunu blátiště spolu se
zprovozněním pumpy, také k přesunu hrazd a k obstarání nepromokavé plachty nad stoly. Do
venkovního přístřešku pro zvířátko bychom pro něj rádi pořídili příbytek.
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Nové stoly a židličky ve třídách

Nové židličky

5

Přesun nového písku do pískoviště

Zahrádka s přístřešky pro vozítka
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b/ Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem

5
0
5

c/ Společné vzdělávání
Druh postižení
mentální
tělesné

Stupeň podpůrného
opatření

Počet dětí
1
1

4
4

d/ Školy v přírodě
Počet dětí
celkem
0

Počet dnů na jedno dítě
0

e/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu.
Základní výše úplaty: ……………………550Kč
f/ Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

Počet

Počet strávníků
děti
zaměstnanci školy a
ostatní*
a žáci vlastní důchodci
L13 ŠJ-výdejna MŠ
1
71
8
0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu):
Fyzické osoby
1
Přepočtení na plně zaměstnané
0,5

7

Část III.
Účast v soutěžích
Mimoškolní aktivity:
V mateřské škole jsme v průběhu školního roku pořádali tyto slavnosti:
Svatováclavská slavnost
První velkou slavností, kterou jsme ve školce prožili, byla Svatováclavská slavnost. Tato
slavnost se konala na konci září a nesla se v duchu radosti a poděkování za dobrou sklizeň a
hojnost. S dětmi jsme se na slavnost chystali dopředu, v mlýncích jsme ze zrníček obilí umleli
mouku, zadělali kvásek, uhnětli a upekli první chléb. O chléb i o plody ze zahrady jsme se
podělili při velké hostině. Bohužel nám nepřálo počasí a slavnost se musela konat uvnitř.
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Michaelská slavnost
Michaelská slavnost nám otevřela období, v němž posilujeme vůli, odvahu. Po podzimní
rovnodennosti se příroda pomalu ukládá k odpočinku, ubývá světla a nastává temná část roku.
Symbolem boje s těmito silami je archanděl Michael. Pro děti může být obrazem odvážného a
statečného rytíře, který se pouští do boje s drakem. Michaelskou slavností jsme podpořili děti
v překonávání sebe sama – vydali jsme se po třídách na první výlet mimo areál školky. Na
výletě se děti vydaly na cestu odvahy k drakovi pro jablíčko.

Martinská slavnost
Začátek listopadu je doba přípravy na svátek svatého Martina. V dávné legendě sv. Martin
ochránil ubožáka před zimou svým pláštěm, o který se s ním rozdělil. Martinský motiv je
motivem dělení a soucitu. Pro děti jsme ve školce sehráli divadlo s příběhem sv. Martina,
zazpívali martinské písně a podělili se o světlo do společně vyrobených martinských lucerniček.
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Slavnost Adventní spirály
byla slavností ticha a otevření se pro příchod něčeho nového. Po třídách jsme si s dětmi
vyprávěli příběh otce Jakuba a adventní spirály a pak měl každý možnost si v tichu touto
spirálou projít.

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
Masopustní rej je čas radosti, písní, tance a veselí. Děti se proměnily ve spousty zvířátek a
v maskách jsme se vzájemně navštívili ve třídách a společně si zatancovali. Venku na zahradě
mohly děti pak vyzkoušet různé veselé úkoly.

Letnice
V čase, kdy se jaro pomalu mění v léto, se slaví svatodušní svátky (Letnice). Přichází období,
pro které naši předkové měli podobenství v laických lidových hrách – v jízdách králů
(pozemská nevěsta, nebeský ženich). S dětmi jsme vyráběli papírové koníky a pletli věnce.
Při hře „Jede, jede pan Jan“ si pak rytíři na vyrobených konících přišli pro své panny, které byly
ozdobeny krásnými věnci ve vlasech.
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Den dětí
se pro nás letos nesl v duchu ptáčků. S dětmi jsme si zazpívali ptačí písničky a pak je obdarovali
malým dárkem v podobě ptáčka.

Svatojánská slavnost
Koncem června, kdy zemské síly jsou zcela uvolněny, rostliny planou ohněm květů a mají
čarovnou moc, jsme s dětmi poznávali byliny a vařili z nich čaj na svatojánském ohni.
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Pasování na školáka
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.

Nesoutěžní přehlídky:
0
Soutěže:
0
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Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2020/2021
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.)
Počet nepřijatých dětí
Počet odvolání

Počet
26
0
34
0

Část V.
Údaje o pracovnících škol
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2020/2021 – stav k 30. 6. 2021
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VOŠ pedagogická
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/

Počet učitelů
2
1
1
1
2

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2020/2021 – stav k 30. 6. 2021
Počet
fyzických
osob
Kvalifikovaní učitelé
5
Nekvalifikovaní učitelé 2
Celkem
7

Z toho Přepočtený počet na plně
% z celkového počtu
mužů zam. (úvazky)
(z přepočtených učitelů)
1
0
1

4,7
1,23
5,93

79
21
100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!)
Počet

do 35let
1,84

35-50 let
4,09

nad 50 let
0

Důchodci Celkem
0
5,93

4. Asistenti ve škole
Školní asistent
Počet

0

Jiný (pedagogický, osobní)
2
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Celkem
(přepočtený/fyzický)
0-2-2/2

5. Ve školním roce 2020/2021 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická
fakulta do pracovního poměru (počet): 0
6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy
Typ kurzu

Počet
zúčastněných
pracovníků
6

Školní připravenost
Jak nastavovat hranice

1

Dokumentace v MŠ

1

Seminář waldorfské pedagogiky

5

Vedení a řízení MŠ

1

Hygienické minimum

3
Část VI.

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí
a/ Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
0
b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
0
c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
0
d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
0
9. Změny ve vedení školy
Konkurzní řízení – datum, výsledek
0
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Část VII.

10. Podpora školy ze strukturálních fondů

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
c) jako zapojená škola
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

35 496 333,60 Kč

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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Název projektu a
registrační číslo projektu
Délka trvání projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě
Brně
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

99 999 561,56 Kč

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 posiluje odbornost
pedagogů partnerských škol a podporuje posílení
inkluzivního přístupu ve školách na území Brna.
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11. Zhodnocení a závěr
Uplynulý školní rok jsme začali s nadšením, se stávajícím složením pedagogů. Pouze se
vyměnili učitelé ve dvojicích v jednotlivých třídách. Došlo jen ke změně asistenta u stávajícího
integrovaného dítěte.
I díky velké pomoci rodičů se na začátku školního roku mohly vrátit děti z Myšek do nově
vymalované třídy. V průběhu roku se pak ve všech třídách děti radovaly z nově pořízených
stolů a židliček pro společné stolování. Také zahradu se nám díky pomoci rodičů podařilo
revitalizovat a stále v tom pokračujeme.
Přes složité období pandemie Covid-19 byl provoz školky přerušen až z důvodu vládního
nařízení od 1.3. Předškolní děti se pak do školky mohly vrátit 11.4. Všechny děti se pak do
školky vrátily od 10.5. V době uzavření školky jsme byli se všemi dětmi v kontaktu, zasílali
jsme jim pro inspiraci písničky a pohádky. Předškolní děti pak dostávali úkoly v rámci
distančního vzdělávání. Všechny své výtvory, které děti v rámci distančního vzdělávání doma
tvořily, pak donesly ukázat do školky. S rodiči všech předškoláků jsme byli v telefonickém
kontaktu.
I když uplynulý rok byl pro nás všechny výzvou především z důvodu pandemie Covid 19, která
nás se všemi souvislostmi ovlivňovala a mnohdy zavedla do nových a neznámých situací,
snažili jsme se pro děti vytvořit prostředí, kde se cítily přijímány, byly s pocitem bezpečí a
jistoty, a kde rodiče mohli s důvěrou předat své děti pedagogům. Snažili jsme se o vstřícné a
podnětné prostředí spolu s dodržováním pravidelného denního i týdenního rytmu.
S celým pracovním kolektivem se snažíme školku nejen dobře udržovat, ale spíše zvyšovat její
hodnotu. Jsme přesvědčeni, že se nám to daří.

V Brně dne 23. 8. 2021
Schválil:

Mgr. Tomáš Jedlička
ředitel školy

Autory fotografií použitých ve zprávě jsou:
Ivana Formanová, Matěj Forman, Sophie Lefevre, Petra Šetinová, Monika Minářová, Jiří
Strnad, Petra Sobolová
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