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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Č. j.: WZŠaMŠB-1709/2021 

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

1.1 NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST ŠKOLY 
Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, 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 10 5 219 21,9  
2. stupeň 4 4 89 22,5  

speciální třída 1  5 5  
Celkem 15 9 313 20,87 360 

Průměrný celkový počet žáků na třídu bez speciální třídy je 22. 
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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-07/2019-09-01 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 1 388 77 48 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy). 

 

1.10 POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ K 30. 6. 2021 
Fyzické osoby 7 
Přepočtení na plně zaměstnané 6,75 

 

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

celkem 7 171 fyz. 7/přepoč. 5,29 200 
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1.12  ŠKOLNÍ KLUB, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ŠKOLY 
ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 1 89 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 nebo 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 7 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. WŠB 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 Rothová 

 

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

Zástupce ředitele pro ZŠ:  Zuzana Zavřelová 

Výchovný poradce:  Roman Vančura 

Pedagogové:       Lada Baránková 
  Dana Holečková 
 Marie Jedličková 
 Miroslava Knedlová 

     Yvonna Piňosová 
Kateřina Vaňková 
 Helena Jonáková Štěpaníková 
 Pavlína Bauer 
 Marika Žáková 

 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků 23,11/33 100/100 
z toho odborně kvalifikovaných  20,15/24 87,19/72,73 
Celkový počet vychovatelů    5,75/8 100/100 
z toho odborně kvalifikovaných 4,47/6  77,74/75 

 

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: 0 

2.3.4  Nepedagogičtí pracovníci (ZŠ a ŠJ) – počet: 16 
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2.4 VĚKOVÉ SLOŽENÍ UČITELŮ 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
do 35 let 2 7 
36-50 let 1 17 
51 a více 2 4 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 5 28 
Rodičovská dovolená 0 2 

 

2.5  ŠKOLNÍ ASISTENTI 
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 11,44/16 

z toho      A) asistent pedagoga: 10,94/14 

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 2 
Cizí jazyky 6 
Umění, estetika 8 
Speciální pedagogika, SVPU 8 
Informatika, PC, SIPVZ 4 
Společenské vědy 4 
Legislativa, řízení, ekonomie 6 
Sport, TV, turistika 0 
Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů 2 
Alternativní pedagogika 16 
Přírodní vědy 0 
Technické vědy 0 
Český jazyk a literatura 0 
Zdravotnictví, BOZP, PO 2 
Jiné – EVVO, etická výchova 0 
Celkem 58 

Poznámky:  

- Údaje jsou uvedeny jako přepočet na jednodenní DVPP. 
- Vzhledem k zaměření školy byla většina realizovaného DVPP z oblasti waldorfské pedagogiky. 

Z důvodu protipandemických opatření byla většina vzdělávání online. 
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3.  VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

3.1 CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 

Ročník Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 43  43   
2. 42  42   
3. 45  45   
4. 45  45   
5. 47  47   

Celkem za I. stupeň 222  222   
6. 26  26   
7. 27  27   
8. 20  20   
9. 20  20   

10. 1  1   
Celkem za II. stupeň 94  94   

Celkem za školu 316 - 316 - - 
 

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: -  

 

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 6 1/0 1 11 2 
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3.6  POČET ABSOLVENTŮ ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9. ročník 20 100 
7. ročník/5. ročník 1/0 - 

Celkem 21 100 
 

3.7 PŘESTUPY ŽÁKŮ MEZI ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 5 (rodinné důvody, v zahraničí) 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 4 (rodinné důvody, stěhování) 

 

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 
Tento školní rok nebyly žádné. 

 

4.4 OPATŘENÍ ZAVEDENÁ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÝCH KONTROLNÍCH 
ORGÁNŮ 
Tento školní rok nebyly žádné. 

 

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 4 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 
Jiné – přijetí k plnění povinné školní docházky kladné nebo 
záporné, přestup, integrace… 138 0 
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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 
učitel speciální třídy 1,2 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  
učitel speciální třídy 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 

 

6.2.2 Finanční 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  3.(1)/8.(1)  
Poruchy autistického spektra (bez MP)  3  1.(1)/3.(1)  
Poruchy autistického spektra (bez MP)  4  2.(1)  
Souběžné postižení více vadami  3  4.(1)/D.(1)  
Souběžné postižení více vadami  4  D.(2)  
Souběžné postižení více vadami  5  6.(1)/D.(2)  
Vývojové poruchy učení a chování  1  4.(4)/7.(1)  
Vývojové poruchy učení a chování  2  5.(5)/6.(3)/8.(3)/9.(4)  
Vývojové poruchy učení a chování  3  4.(2)/5.(1)/6.(1)  
Závažné logopedické vady  1  3.(1)/8.(1)  
Závažné zrakové postižení  4  4.(1)  
Závažné sluchové postižení  3  1.(1)  
Jiné SVP  1  3.(1)/4.(1)/5.(5)/7.(2)/8.(1)/9.(2)  
Jiné SVP  2  1.(2)/2.(1)/6.(1)  
Jiné SVP  3  1.(1)/5.(1)  
Celkem  58 

 

6.4 HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021 
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, následných ochranných opatření a všech 
forem distanční výuky. 
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.). 
 

Specifická oblast – kariérové poradenství 
Celoroční činnost výchovného poradce byla v této specifické oblasti zaměřena: 

- na poradenství k volbě povolání, 
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- 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 v on-line prostředí MS Teams. Žáci byli motivováni k návštěvám Dnů otevřených dveří na 
jednotlivých středních školách, které hojně využívali. 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 i distančních 
on-line konzultací a rozhovorů s výchovným poradcem. 

 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022 
Přijímací řízení z nižších ročníků 

8 letá gymnázia – konal 1 žák 

6 letá gymnázia – konali 3 žáci, 1 žák přijat 

Přijímací řízení z 9. ročníku 

Na střední vzdělání bylo přijato všech 20 žáků a žákyň 9. třídy, z toho na maturitní obory 18 žáků, 2 žáci 
na obory s výučním listem. Na státní školy bylo přijato 12 žáků, na církevní školy 2 žáci, na soukromé 
školy 6 žáků. 

Přehled 

Biskupské gymnázium Brno: 1 žák 

Církevní střední zdravotnická škola Brno, Grohova: 1 žák 

Grafická škola v Brně: 2 žáci 

Gymnázium Blansko: 1 žák 

Gymnázium Brno, tř. Kapitána Jaroše: 1 žák 

Gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací, Brno: 1 žák 

Gymnázium Rájec-Jestřebí: 1 žák 

Konzervatoř Brno: 1 žák 

SOŠ a SOU Kuřim: 1 žák 

SOŠ Morava: 1 žák 

SOU tradičních řemesel Brno: 2 žáci 

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno: 1 žák 

SPŠ chemická Brno: 1 žák 

SPŠ a VOŠ Brno: 1 žák 

SŠ Brno, Charbulova: 1 žák 

SŠ polytechnická Brno: 1 žák 

SŠZŠMŠ Brno, Kamenomlýnská: 1 žák 
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Střední škola umění a designu Brno: 1 žák 

 
Data výsledků žáků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky 2021 

 

 

Specifická oblast prevence školní neúspěšnosti, řešení vzdělávacích a výchovných 
potíží 
Celoroční činnost výchovného poradce se v této specifické oblasti uskutečňovala formou individuálních 
osobních i distančních pohovorů a konzultací s žáky, pedagogy a rodiči, aktivitami mimo výuku, ale i 
aktivitami s žáky přímo ve vyučovacích hodinách a v on-line prostředí. 

Aktivity byly zaměřeny:  

- na prevenci, odhalování, krizovou intervenci a na řešení vzdělávacích a výchovných potíží v 
živém výukovém i on-line prostředí, 

- na řešení a metodickou pomoc při řešení vztahových problémů, 
- 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. 

Škola byla i ve školním roce 2020/2021 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 5 doučovatelů, kteří pracovali s 15 žáky a 
žákyněmi naší školy ohroženými školním neúspěchem. 

Výchovně vzdělávací specifika a problémy jednotlivých žáků i třídních kolektivů byly v průběhu školního 
roku řešeny osobními výchovnými pohovory i neformálními konzultacemi 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, dohodnout se 
na společném postupu rodičů, pedagogů, případně dalších zainteresovaných osob. Jednání se 
nejčastěji týkala oblastí a témat: 

- 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;  

izo_181011077
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- nevhodné chování, nerespektování pokynů a pravidel, svévolnost a vzdorovitost, slovní agrese, 
stanovování hranic; 

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

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

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 v živém 
školním prostředí i ve virtuálním prostředí on-line vyučování, na práci s názory a postoji žáků a jejich 
rodičů. Tato metodická a edukační činnost probíhala při osobních konzultacích pedagogů s výchovným 
poradcem, s ředitelem a zástupkyní ředitele školy, metodičkou prevence, se speciální pedagožkou i s 
uvádějícími učiteli, s mentory školy. Uskutečňovala se i díky rozborům vzájemných hospitací. V 
neposlední řadě se realizovala i na pravidelných konferencích kolegia učitelů, na případových 
konferencích – rozhovorech o dítěti, 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.  

 

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, 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. 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. 

Pedagogové byli v této oblasti metodicky vedeni na pravidelných konferencích kolegia učitelů, 
případně při častých osobních konzultacích jednotlivých pedagogů s výchovným poradcem a speciální 
pedagožkou. 
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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 2020/2021 se ve škole vzdělávalo 58 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 19 žákům. 
Podpůrná opatření 2. stupně byla indikována 19 žákům. Podpůrná opatření 3. stupně byla indikována 
13 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 
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. 
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6.6 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021 
Metodik prevence: Mgr., Ing. Anna Bártová, Ph.D. 

Podmínky školy: V ročnících šest až devět bylo v uplynulém roce po jedné třídě, dvě paralelní třídy byly 
v ročnících prvním až pátém. V rámci možností zejména distanční výuky probíhala úzká spolupráce s 
rodiči, individuální přístup k dětem a jejich rodině.  

I přes těsnou spolupráci všech pedagogů a rodičů se ani letos nepodařilo plně předcházet některým 
negativním jevům. Například: 

- špatné vztahy mezi žáky, 
- případy využívání elektronických prostředků k opakovanému záměrnému psychickému 

ubližování. 

Naopak se nám i přes dlouhodobou distanční výuku podařilo udržet vědomí pospolitosti v třídních 
kolektivech. Díky extrémnímu nasazení celého pedagogického sboru a intenzivnímu zapojení do 
individuálních konzultací se podařilo u nižších tříd (první stupeň) podpořit zájem o jinou než 
elektronicky zprostředkovanou komunikaci a ve vyšších třídách udržet ve vědomí žáků, že elektronická 
komunikace je jenom jeden ze způsobů komunikace, a že osobní setkání v individuálních konzultacích 
může být mnohdy inspirativnější a podnětnější. 

Žádné plánované preventivní programy se nemohly konat a žáci se jich nemohli zúčastnit. Třídní 
i odborní učitelé však věnovali velkou pozornost nejen odbornému vzdělávání, ale zejména prožívání 
dětí a jejich motivaci při distanční výuce, v mnoha případech si domlouvali individuální osobní 
konzultace pro udržení vztahů se žáky a jejich individuální podporu. 

I přes náročný čas, probíhala pravidelná týdenní setkání kolegia učitelů (pedagogické porady), kde bylo 
možné sdílet a řešit projevy rizikového chování jednotlivých žáků i problémy dálkově vedených třídních 
kolektivů. 
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7.  PODPORA ŠKOLY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 
ZŠ a MŠ 

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. 

 

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  99 999 561,56 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  
 

Školní rok 2020/2021 byl poznamenaný karanténními opatřeními, které v důsledku covidové pandemie 
postihly všechny české školy. Třídy všech ročníků pobývaly několik měsíců v karanténě a s učiteli mohly 
v té době pracovat jen na dálku. Osobně se mohly děti s učiteli setkávat pouze díky individuálním a 
skupinovým konzultacím. Naplno se život školy rozběhl pouze v prvních a posledních měsících školního 
roku. 

1. třídy (platanová a kaštanová) 
Letošní první třídy se hned ze začátku potýkaly s velkou výzvou. Jejich úkolem bylo postarat se o svá 
společenství i přes nesnadnou zkoušku dalekého odloučení. Když byli spolu, prožil každý platánek 
i kaštánek sílu přímého slunečního paprsku i oblou krásu mámina úsměvu. Jejich putování pohádkovou 
první třídou se tak ubíralo cestou přímých i oblých forem, velkých tiskacích písmen, římských a 
arabských číslic a základů početních operací. Aby se jim na jejich toulkách kráčelo radostněji, zpívali si 
anglické i německé písničky, hráli na flétny a někdy i písničkou nebo básničkou doprovodili ruční práce, 
během nichž vznikala velmi pomalu ovečka a na závěr obal na flétnu z plsti (u kaštánků). Někdy se učili 
venku, jindy zase ve svých třídách. Své celoroční putování zakončili platanoví a kaštanoví skřítci a víly 
dobrodružnou výpravou daleko za město, kde spolu strávili několik dní. Měli zde možnost procvičit si 
vše, co se naučili, uprostřed lesů a palouků, nedaleko bublajícího potůčku, a hlavně prožívali sílu 
přátelství, po kterém se už všem velmi stýskalo. 

 

2. třídy (oskerušová a morušová) 
Během celého školního roku se druháci zabývali prohlubováním učiva započatého v první třídě. 
V českém jazyce se nově naučili písmena malé tiskací abecedy, vyráběli věčný kalendář s podklady 
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akvarelových kreseb a s texty naučených písní z první třídy. S láskou otevřeli svoje první knihy – čítanky 
vyrobené rodiči. Nově druhou třídu také zaplnila recitace osobních básní s tématem květin. Druhácké 
téma zrcadlení a polarit si prožili nejen při vytváření forem na papíru i v prostoru, ale i při vyprávění 
legend, bajek a příběhů ze života zvířat i květin. S opravdovou pýchou si každý druhák odnesl domů 
vlastnoručně vyrobené hodiny a upletené zvířátko. Druháci si poprvé prožili, jaké to je strávit společně 
s celou třídou pár dní i nocí.  

 

3. třídy (jabloňová a vrbová) 
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 kousky 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 pak nasypaly na vozík. Během podzimu a jara 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. 

4. třídy (březová a lipová) 
Čtvrté třídy vstoupily do školního roku již během prázdnin, a to sklizní zralého obilí, které vlastnoručně 
zasely a celý rok pozorovaly. A tak se stalo, že v září děti vstupovaly do třídy, ve které na zemi čekala 
hromada pšeničných klasů určených k vymlácení. Září se tedy neslo v duchu práce zemědělců. Obilí 
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bylo třeba vymlátit, pomlít a přesít, aby z něj vznikla jemná mouka. Z té potom následně děti upekly 
vlastnoručně uhnětený chléb, čímž završily svůj roční projekt Od zrna k chlebu. Během října se potom 
školy uzavřely a děti čekalo dlouhé odloučení, během něhož pracovaly a potkávaly se na dálku. 
Samostatně pozorovaly zvířata, o nichž si připravily vyprávění pro ostatní spolužáky, hrály na flétny a 
zpívaly, naslouchaly vyprávění germánské mytologie, tkaly a pletly, samozřejmě za soustavné práce na 
matematice a jazycích. Během prosince se naskytl krátký čas, kdy se všichni potkali ve škole, aby se 
mohli vnořit do tajů hvězdné oblohy. Květen a červen se nesly v duchu radostného setkání, výletů, 
návštěv farem a drobných hospodářů, vyprávění připravených referátů, doplétání tašek a chystání na 
prázdniny.  

 

5. třída (jasanová a olšová) 
Žáci pátých tříd se v uplynulém školním roce setkali se spoustou nových, neosahaných témat. Některá 
byla stejná jako pro všechny páťáky každý rok, jiná přinesl sám život. Mezi výukové novinky z kurikula 
naší školy, jako je geometrie volnou rukou, ponoření se do botaniky, první zeměpisné objevování a 
zejména témata dějinná, se vklínila nutnost přizpůsobit se situaci v dlouhodobě zavřené škole a naučit 
se společně i samostatně pracovat na dálku. Nesmírně dlouhé odloučení bylo pro mnohé náročné a 
nenašel se jediný páťák, který by se v dubnu netěšil zpátky do školy. V závěru celého školního roku 
jsme naplno prožili čtyři týdny věnované tématu antického Řecka. Vyvrcholením pak byly vydařené 
Olympijské hry, které pro své děti uspořádali na půdě školy rodiče sdružení do Spolku Waldorfské školy 
Brno, v úzké spolupráci s mnoha pedagogy. Děti se utkaly se svými silami a limity v gymnastických 
disciplínách starořeckého pětiboje, ale předvedly také eurytmické představení, zpracování řecké písně 
a divadelní úryvky z řeckých mýtů a bájí.  
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6. třída 
Život šesté třídy probíhal velkou část školního roku pouze na dálku, formou distančního 
vyučování. Velkou část témat každý šesťák zažíval a zpracovával samostatně prostřednictvím IT 
techniky. Taková práce byla pro šesťáky velmi náročná a nenaplňující potřeby adekvátní jejich věku. 
Proto děti s vděčností a radostí využívaly každé možné individuální nebo skupinové konzultace. Když 
nakonec mohly v posledních necelých dvou měsících každodenně navštěvovat školu, setkávat se 
a pracovat dohromady se všemi spolužáky, nasávaly jako houby každičký okamžik a téma středověku 
si užívaly plnými doušky při vyučování v prostorách školy i v terénu při středověkém putování. Tam se 
šesťáci doslova staly středověkými poutníky, kejklíři či umělci a právem byly při závěrečné slavnosti 
pasováni na rytíře. 
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7. třída 
Sedmá třída se vydala na plavbu po mořích a oceánech. Většinou nám bylo přáno a to, co se zpočátku 
zdálo být jako nepřízeň osudu, se ukázalo jako cenné dobrodružství. Naše cesta vedla po vodě i po 
souši, po ledě či v horku. Posádka dokázala opustit komfort lodní kajuty a vydala se objevovat svět. 
Zažila chemické pokusy na sněhu, větné členy skákané na balících sena, Erbenovo drama přímo na 
hřbitově. Do fyziky se nám hodilo valení klády do zabahněného kopce v dešti, o to víc jsme pak ocenili 
vynález páky. S mořeplavci jsme objevili Afriku, Ameriku a také Povltaví na vlastních bárkách. Protože 
nohy v suchu jsou pro námořníka vrcholem luxusu, zhotovili jsme si vlastní plstěné boty. Podařilo se 
nám divadelně ztvárnit Wolkerovu Baladu o námořníku a dospívání se zdálo být snazší, když nám 
v uších znělo: Bez konců širé moře je, jde vlna za vlnou, hrob jedné vlny druhé je zelenou kolébkou. 
Kdo první vlnu vytvořil, ten stvořil také poslední. Hlubinou srdce, vichře, zni! Bůh zůstaň nade mnou!  

 

Mořeplavci na Vltavě 

8. třída 
Osmá třída se s velkým elánem ponořila do hloubek jednotlivých oblastí lidského vědění. V některých 
epochách navázali na předchozí práci, jinde se osmáci setkávali s novými učiteli a měli možnost 
poznávat mnoho neznámého. Neznámé byli i kulisy, ve kterých se objevování odehrávalo: distanční 
a střídavá výuka, karantény, individuální a skupinové konzultace. Osmáci se se ctí vypořádali s výzvami, 
které před ně díky distanční výuce vyvstaly. Poradili si s nesčetnými negativy, učili se je proměňovat v 
klady. Staly se tak pro ně nezapomenutelnou příležitostí pro objevování vnitřního i vnějšího světa, pro 
své sebepoznání i celkový rozvoj osobnosti. Stěžejní projekt ročníku, příprava a předvedení divadelního 
představení, se však nemohl díky distanční výuce a řadě nařízení a omezení uskutečnit, muselo zůstat 
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jen u společného hledání a počátečních příprav. Stejně to dopadlo i s toužebně očekávaným zimním 
pobytem na horách. 

9. třída 
Devátá třída neotálela, hned zpočátku školního roku se nesla ve znamení příprav k samostatnému 
vykročení a přechodu na střední školu. Cesta všech byla lemována pokusem o dokončení divadelního 
projektu, záhy však nastalo předčasné odloučení a omezení pouti na několik málo společně strávených 
týdnu před přijímacími zkouškami. Termíny zkoušek se posouvaly, návrat k práci ve škole byl v 
nedohlednu. Většina třídního života uplynulého roku se podivně nesla od počítače k počítači, od 
monitoru k monitoru. Postupně jsme ze svých domovů-ostrovů mávali na rozloučenou nejen 
neuskutečněnému divadlu, ale i tvorbě absolventských prací, “živému vyučování” a především 
možnosti společné přípravy na zásadní krok, na přijímací zkoušky. Podobně jako deváťáci v minulém 
roce se mnozí pohybovali blízko vyčerpání z nekonečného vysedávání před obrazovkami počítačů. 
Vedle obvyklého napětí se projevovaly obavy z neúspěchu násobené nutností spolehnout se po mnoho 
měsíců pouze sami na sebe. Pouze v posledních týdnech školního roku se deváťáci mohli setkávat ve 
škole, postupně ukončit témata výuky a společně se rozloučit ve srubu na Vysočině. Ke cti všech náleží 
dodat, že se v samém závěru prokázaly plody jejich statečnosti a vytrvalosti v podobě přijetí na zvolené 
střední školy. 

Duhová třída 
Letošní školní rok zahájila duhová třída velmi aktivní prací na zahradě školy – vyčištění záhonků po létě 
a jarním osetí a osázení různými kytkami a zeleninou. Vyučování se neslo v individuálním rytmu při 
práci na triviu a epochových tématech dle ročníků žáků. Ve vyprávění nás provázela témata 
staroslovanských mytologií a částečně i témata staré Indie a Persie. S velkou radostí se žáci dozvídali o 
České republice a různých regionálních zajímavostech. Letos do pracovních činností přibyla dřevořezba 
a žáci se na konci školního roku mohli radovat z vyrobených piškvorků. Práce se dřevem velmi 
posilovala vůli a vyrobená kolečka, pak byla krásnou odměnou. Po jarním čase, kdy bylo možné chodit 
do školy jen na osobní konzultace, bylo velmi těžké se v květnu vrátit ke školní práci. Školní rok jsme 
pak zakončili nádhernou svatojánskou slavností s večerním ohněm a přespáním ve spacácích. 

Školní družina 
Školní družinu navštěvovalo celkem 176 žáků prvních až čtvrtých ročníků 1. stupně a žáci Duhové třídy. 
Pěstování dobrých vztahů a pozitivní vzájemnosti podporovalo u dětí 7 vychovatelů s 6 asistenty 
pedagoga. Poznávacím, pohybovým, tvořivým a rekreačním činnostem se děti věnovaly v prostředí 
školní zahrady, v areálu školního hřiště, v lese a okolní přírodě. Venkovní družina v dětech podněcovala 
zájem o tvorbu vlastních her a poskytovala prostor přirozeně rozsáhlý pro dostatek ozdravného 
pohybu. V důsledku mimořádných opatření MZ uskutečnili spolu s třídními učiteli vychovatelé 
maximální možný počet potřebných konzultací s žáky ohroženými školní neúspěšností. 

Školní klub 
V přestávkách mezi dopoledním a odpoledním vyučování (tzv. volné hodiny od 11:20) a po vyučování 
v čase do 15 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 
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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. Nově bylo školní hřiště vybaveno venkovními 
stoly pro stolní tenis. 

Klubovnu v pozdějších odpoledních hodinách využíval i Klub OUK 5. třídy.  

Díky pandemickým opatřením byla činnost klubu přerušena od ledna 2021 a obnovena až v květnu 
2021. 

 

9. PROJEKTY, SPRÁVA ŠKOLY, KOMUNITNÍ ČINNOST 
 

9.1  AKCE A SLAVNOSTI ŠKOLY 
Většina slavností a akcí typických pro život waldorfské školy mohla vlivem karanténních opatřeních 
probíhat v uplynulém školním roce pouze na dálku nebo vůbec. Jen začátek a konec školního roku jsme 
mohli prožít velkým celoškolním setkáním. V září při slavnostním zahájení v atriu školy a na konci 
června jsme se s netypickým školním rokem rozloučili na Jánské slavnosti. Díky aktivitě rodičů mohly 
děti i přes koronavirová opatření prožít, byť netradičním způsobem svátek svatého Martina.  

 

Zahájení školního roku 
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Svatomartinská slavnost 

 

Jánská slavnost 
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9.2  PROJEKTY 
Síť brněnských otevřených škol SBOŠ 
Ve školním roce 2020/21 jsme byli opět mezi členskými školami v projektu města Brna „Síť brněnských 
otevřených škol", který vychází z materiálu schváleného KVV ZMB – program Podpora města při vzniku 
otevřené školy. Naše otevřená škola kromě tradičního vzdělávání nabízí mimoškolní aktivity svým 
žákům, jejich rodičům a veřejnosti. 
 

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 5. rokem jsme členy projektu Skutečně zdravá škola a zaměstnanci naší školní jídelny pod taktovkou 
nové vedoucí 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 ani v loňském roce nebylo možné zrealizovat některé aktivity z důvodu přerušení provozu. 

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. 
 

M.R.K.E.V. - Síť škol se zájmem o ekologickou výchovu 
Už mnoho let jsme zapojeni do celorepublikového projektu Metodika a realizace komplexní ekologické 
výchovy. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školního a mimoškolního 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpora procesu vytváření a realizace 
školních programů EVVO a začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních 
vzdělávacích programů.  
 

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.  
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9.3  KOMUNITNÍ ČINNOST 

Ve školním roce 2020/2021 byly kroužky v prostorách školy organizovány takto (konaly se zpravidla jen 
na podzim před uzavřením škol): 

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 pro 5. třídu (spolek W alternativa) 

Dramatické kroužky (SVČ Lužánky) 

Včelařský kroužek (Julie Šťastná) 

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

Pravidelné pronájmy prostor: 
Jsme zapojeni do projektu Síť brněnských otevřených škol a v rámci spolupráce s veřejností nabízíme 
volné prostory v základní škole s možností pronájmu. Největší zájem je o tělocvičnu a multifunkční 
venkovní hřiště, ale vytížené jsou i učebna hudebny, eurytmický sál, některé třídy, klubovna školního 
klubu a jídelna. 

Hudba (Soukromá hudební škola UNIVERSUM – výuka hry na housle, klavír, kytaru, violoncello, 
zobcovou flétnu a hudební nauka) 

Basketbalová škola (Sportovní škola míčových her, z. s.) 

Moderní gymnastika (SK MG MANTILA Brno, z. s.) 

Sportovní kroužek (LATA, SVČ Lužánky) 
 

Spolupráce s rodiči  
Ani v tomto školním roce se škola neobešla bez aktivních a spolupracujících rodičů, ale v rámci 
epidemiologické situace jsme se museli omezit pouze jarní oddílovou činnost ve spolupráci se Spolkem 
waldorfské školy Brno. Z dalších aktivit se realizovaly jen on-line semináře pro rodiče a zájemce o 
waldorfskou pedagogiku. 

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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9.4 SAMOSPRÁVA ŠKOLY 
Střední škola 
Po několika letech snahy a příprav rodičovsko-pedagogického týmu se vize waldorfské střední školy 
v Brně přiblížila realitě.  

Zastupitelstvo města Brna 20. 10. 2020 schválilo usnesení o zřízení střední odborné školy – 
kombinovaného lycea při Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, příspěvkové 
organizaci. Na jaře 2021 byl dodatkem ke zřizovací listině rozšířen předmět činnosti školy o střední 
vzdělávání s maturitní zkouškou a název školy změněn na Waldorfská škola Brno – střední škola, 
základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace.  

Zřízení waldorfské střední školy v Brně je v souladu se Strategií #brno2050 i se strategickými 
dokumenty v oblasti školství Jihomoravského kraje i MŠMT. Zájemcům o waldorfskou pedagogiku 
nabídne unikátní ucelený systém vzdělávání od mateřské školy až po maturitní obor kombinované 
lyceum (ale předchozí absolvování waldorfské ZŠ není podmínkou). Vzdělávací obor 78-42-M/06 - 
Kombinované lyceum doposud není v Jihomoravském kraji realizován, jako moderní maturitní obor 
vyplňuje mezeru v nabídce středního vzdělání mezi všeobecně, ale spíše teoreticky zaměřenými 
gymnázii a mezi úzce profilovanými středními odbornými školami. Vzdělání ve waldorfském lyceu 
poskytuje široký vzdělanostní základ, a to i v praktických oborech, je úzce navázáno na praxi 
a umožňuje pružné přecházení napříč obory. Možnosti uplatnění absolventů jsou nastíněny níže. 

Škola v srpnu 2021 podala žádost o zápis střední školy do Rejstříku škol a školských zařízení. Pokud 
nenastanou administrativní komplikace a podaří se zrealizovat potřebné úpravy v budoucích 
prostorách střední školy (pavilon „B“ – nyní je zde v pronájmu SVČ Lužánky, pobočka LATA), v září 2022 
přivítáme první ročník waldorfských středoškoláků v Brně. 

 

Design – budova a areál 
Atrium 
Po více než deset let bylo naším záměrem dát novou podobu zanedbanému atriu, jehož stav byl natolik 
kritický, že v roce 2012 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje zakázala tento prostor 
využívat. 

V září 2020 byla příspěvková organizace oslovena MMR ČR kvůli možnosti realizace projektu 
č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004878 „Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské 
základní a mateřské školy“ podaného v r. 2017 v rámci výzvy IROP č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“ a zařazeného do náhradních projektů. Celková výše 
způsobilých výdajů projektu činí 14 548 005 Kč vč. DPH, z toho je dotace 90 % = 13 093 204,50 Kč vč. 
DPH a spolufinancování ze strany příjemce dotace 1 454 800,50 Kč. Cílem projektu je vytvořit kreativní 
outdoorový bezbariérový prostor s výukovými prvky. 

Díky podpoře zřizovatele se škole podařilo získat spolufinancování a zahájit přípravné práce 
(administrace žádosti a výběr dodavatele projektové dokumentace pro přípravu stavby). Na konci roku 
byla připravena žádost o změnu v projektu, jejímž důležitým bodem byla změna žadatele. Současně se 
začal připravovat materiál do RMB, aby mohly být financovány i nezpůsobilé výdaje projektu (nezbytné 
pro realizaci), jako je rekonstrukce inženýrských sítí, oplocení a oprava chodníků před vstupem do atria. 
Nově bude nositelem projektu Statutární město Brno. Realizace je naplánovaná na roky 2021–2022, 
veřejná zakázka na výběr realizační firmy byla vypsána v průběhu hlavních prázdnin. 
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Atrium – vizualizace 

 

Úpravy vnitřních prosto školy 
Dále skupina Design zaměřila pozornost na úpravy chodeb a společných prostor, proběhla kompletní 
rekonstrukce obou bloků šaten pro 1. - 5. třídy, stávající klecové šatny byly nahrazeny zamykatelnými 
skříňkami, s tím souvisí i úpravy stěn chodeb a rekonstrukce podlahy stávajícího prostoru. Výhledově 
zde vzniknou další úložné prostory pro pomůcky do výuky a pro školní družinu. 
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Skupina Pomůcky 
Pomůcková skupina jako každý rok zajistila nákup potřeb pro prvňáčky, ostatní žáky a učitele i výtvarné 
potřeby pro celou školu, pořídila novou sadu židlí pro vznikající 6.třídu. Pokračovala také v realizaci 
plánu nákupu publikací k dalšímu vzdělávání učitelů do učitelské knihovny a vybrala publikace z knih 
darovaných škole k zařazení do sbírek k jednotlivým předmětům. Ve spolupráci s učiteli – garanty 
sbírek vytvořila plán nákupu pomůcek do výuky k jednotlivým předmětům. S pořízením sešitů pro 
všechny třídy znovu pomohl Nadační fond Waldorf Brno, stejně jako s nákupem potřeb a materiálu k 
přípravě tříd a celé školy v posledním srpnovém týdnu. Na této přípravě se jako každý rok podíleli 
rodiče, od broušení a lakování dřevěných laviček a sklopných stolů přes přesuny nábytku a vybavení 
mezi třídami až po drobné zapravovací zednické a truhlářské práce. Díky této pomoci se podařilo 
nachystat i novou 6. a 9. třídu a v počítačové učebně vyměnit staré židle za novější sjednoceného 
designu. 

 

Kruh Zahrada 
Bez dětí byla naše přírodní venkovní učebna pustá a prázdná. Nakonec se přece jen v pozdně jarním 
slunci zaleskly i oči dětí a zahrada se probudila z opravdu dlouhého spánku. Dětské hlasy ve však 
zahradou nenesly dlouho, neboť přišly letní prázdniny a zahrada opět osiřela. Potom ruce učitelů, 
vychovatelů i asistentů laskavě obstarávaly každé místečko, aby se zahrada opět stala útulnou přírodní 
učebnou. V procesu spánku a probouzení v zahradě roste a možná i zraje myšlenka, jakou další cestou 
se ubrat. Možná ke svému rozhodnutí potřebuje ještě nějaký čas. Uloží se zase k spánku? 
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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. S žáky se však ve větší míře 
učitelé scházeli v přírodě, vyučování více než obvykle probíhalo venku. Inspirací pro mnohé učitele jak 
při distanční výuce, tak při návratu do školy byly projekty Učíme se venku apod.  
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Ve škole funguje včelařský kroužek. Je zaměřený na praktické činnosti v hospodářství s důrazem na 
včelařské práce a poznávání života včel. Děti pečovaly o školní včely, zažily a aktivně se účastnily stavby 
včelařské dílny, pěstování světelného kořene, set  pylo- a nektarodárných rostlin, kácení stromů, 
narození a růstu koťátek, staraly se o křepelky a slepičky, podílely se na různých řemeslných a 
zemědělských úkonech. 

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 71 24 12 58 
třídy speciální-logo 0 0 0 0 0 

Celkem 3 71 24 12 58 
 

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

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

  

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“. 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 
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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 
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 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. 
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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. 

 

Nové stoly a židličky ve třídách 

 

Zahrádka s přístřešky pro vozítka 
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Přesun nového písku do pískoviště 

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 
Mentální 1 4 
Tělesné 1 4 

 

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 71 8 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 
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10.3 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
10.3.1 SLAVNOSTI 
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. 

 

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. 
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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. 

 

Slavnost Adventní spirály 
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. 



 

Výroční zpráva školy 2020/2021  Stránka 39 z 45 
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Den dětí 
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 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. 

 

 

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 2020/2021 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 2020/2021 – STAV K 30. 6. 
2021 

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 4,7 79 % 
Nekvalifikovaní učitelé 2 0 1,23 21 % 
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 0 2 0-2-2/2 
 

10.5.4 VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 PŘIJATÍ ABSOLVENTI 

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

 

10.5.6 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ  

(počet): 1 
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10.5.7 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Školní připravenost 6 
Jak nastavovat hranice 1 
Dokumentace v MŠ 1 
Seminář waldorfské pedagogiky 5 
Vedení a řízení MŠ 1 
Hygienické minimum 3 
Celkem 17 

 

10.6 HODNOCENÍ MŠ NEBO JEJICH SOUČÁSTÍ 
10.6.1 KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
Tento školní rok nebyly žádné. 

 

10.6.3 KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI ORGÁNY 
Tento školní rok nebyly žádné. 

 

10.7 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR MŠ 
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. 
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11. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
Uplynulý školní rok poznamenala pandemie COVID-19 a vládní protiepidemická opatření nebývalým 
způsobem. Vynucená distanční výuka se po výjimečné situaci z minulého školního roku stala bohužel 
standardem, většina žáků zažila delší období bez živého vyučování než s ním. Negativní dopady 
mnohaměsíční výluky standardního vyučování se nevyhnuly ani naší škole. Hlavním pozitivním 
výsledkem této zkušenosti bude do budoucna doufejme celospolečenská shoda o nepostradatelnosti 
vyučování naživo pro zdravý vývoj dětí.  

Během těžkého období pandemie jsme se snažili udržovat co nejživější vztah se všemi dětmi a žáky, 
stejně jako celými rodinami. Velkou výzvou i do dalšího období se stala narůstající celospolečenská 
názorová polarizace, která zdůraznila potřebu "budování mostů" na pilířích vzájemné tolerance, 
respektu a empatie mezi pedagogy, rodiči i žáky. Hlavním úspěchem tohoto školního roku tak 
bezesporu bylo, že jsme jako školní společenství dokázali vše společně zvládnout a slavnostně se sejít 
na konci školního roku opět na Svatojánské slavnosti. Velké poděkování za to patří všem dětem, 
rodičům i pedagogům a dalším zaměstnancům školy.  

Díky obrovské podpoře zřizovatele Statutárního města Brna se podařilo získat dotační podporu na 
rekonstrukci atria školy, po níž vznikne z dlouho neudržovaného prostoru multifunkční venkovní 
učebna se zastřešenými terasami pro výuku i odpolední setkávání.  

Díky Odboru školství MMB došlo mj. k rekonstrukci sociálních zařízeních základní školy a dalším 
opravám v pavilonu A a C.  

Z vlastních finančních fondů jsme zrekonstruovali šatní prostory v základní škole na dřevěné šatní 
skříňky.  

Během školního roku byla zahájena nová etapa života naší školy, zastupitelstvo města Brna na návrh 
rady města Brna a naší školy schválilo zřízení střední odborné školy jako součásti Waldorfské školy 
Brno. Můžeme tak navázat na původní vizi při vzniku samostatné waldorfské školy v roce 2007, vizi 
úplné waldorfské školy v městě Brně od mateřské školy až po maturitu. Vedle postupného rozšiřování 
školy díky paralelním třídám je to nejvýznamnější proměna naší školy v posledních letech.  

 

V Brně 1. 10. 2021 
 
 
Mgr. Tomáš Jedlička  
ředitel školy 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou 1. 10. 2021. 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou 25. 10. 2021. 

 

 

Autory fotografií použitých v této zprávě jsou (řazeno abecedně): Anna Bártová, Matěj Forman, Ivana 
Formanová, Sophie Lefevre, Monika Minářová, Petra Sobolová, Jiří Strnad, Petra Šetinová, Barbora 
Tesařová. Děkujeme.  
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