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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Č. j.: WSB - 2243/2022 

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 5 233 23,3  

2. stupeň 5 4 111 22,2  

speciální třída 1  6 6  

Celkem 16 9 350 21,88 445 

Průměrný celkový počet žáků na třídu bez speciální třídy je 22,93. 
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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-07/2021-09-01 1.-9. 

ŠVP pro obor vzdělání  
základní škola speciální DO-29/2019-09-01 1.-10. 

ŠVP pro zájmové vzdělávání 
školní klub 

DO-22/2021-09-01 5.-9. 

ŠVP pro zájmové vzdělávání 
školní družina 

DO-23/2021-09-01 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 1 410 80 52 

* 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 8 200 fyz. 10/přepoč. 5,46 200 

 

1.12 ŠKOLNÍ KLUB, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ŠKOLY 
ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 1 134 fyz.1/přepoč. 0,68 134 
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1.13 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Waldorfská základní škola vyučuje ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání „Waldorfská škola Brno“ (dále ŠVP). ŠVP vychází z principů výuky waldorfské 
pedagogiky. Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera. Učební 
plán je charakteristický: 

• všestranným zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty, stejně jako na umělecké 
a pohybové předměty; 

• slovní hodnocení ve všech předmětech průběžné, ale i na vysvědčení; 
• zaměření na vlastní prožitek ve vyučování a mezipředmětové vazby; 

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

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

• zásadní role třídního učitele napříč stupni základní školy; 

• výuka dvou cizích jazyků od první třídy. 

Základní škola na ulici Plovdivská je úplná s 9 postupnými ročníky s 1–2 třídami v ročníku. Školu 
navštěvuje více než 300 žáků. Ve škole je zřízena Duhová třída dle § 16 odstavce 9 školského zákona 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro dobu mimo vyučování fungují při základní škole 
školní družina a školní klub. Školní družina má 8 oddělení s kapacitou 200 žáků pro žáky z 1. až 5. 
ročníku. Školní klub je otevřen pro žáky z 5. 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. 

V ROCE 2021 Statutární město Brno dodatkem ke Zřizovací listině schválilo rozšíření činnosti školy              
o střední vzdělávání v maturitním oboru Kombinované lyceum. V únoru 2022 proběhl zápis střední 
školy do Rejstříku škol a školských zařízení a v rámci 2 kol jarního přijímacího řízení bylo ke studiu                
od 1. 9. 2022 přijato 30 žáků. 
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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 24,46/36 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  19,97/26 81,64/72,22 

Celkový počet vychovatelů 6,14/11 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných 5,46/10 88,92/90,91 

 

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: 2 

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

2.3.4 Nepedagogičtí pracovníci (ZŠ a ŠJ) – počet: 18 
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2.4 VĚKOVÉ SLOŽENÍ UČITELŮ 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 7 

36-50 let 4 18 

51 a více 2 4 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 7 29 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

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

z toho   A) asistent pedagoga: 10,92/15 

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 16 

Cizí jazyky 1 

Umění, estetika 10 

Speciální pedagogika, SVPU 2 

Informatika, PC, SIPVZ 2 

Společenské vědy 5 

Legislativa, řízení, ekonomie 2 

Sport, TV, turistika 0 

Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů 1 

Alternativní pedagogika 16 

Přírodní vědy 3 

Technické vědy 3 

Český jazyk a literatura 6 

Zdravotnictví, BOZP, PO 1 

Jiné – EVVO, etická výchova 0 

Celkem 68 

Poznámky:  

- Údaje jsou uvedeny jako přepočet na jednodenní DVPP. 
- Vzhledem k zaměření školy byla většina realizovaného DVPP z oblasti waldorfské pedagogiky.  
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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. 52  52   

2. 47  47   

3. 46  46   

4. 45  45   

5. 44  44   

Celkem za I. stupeň 235  235   

6. 46  46   

7. 24  24   

8. 26  26   

9. 19  19   

10. 1  1   

Celkem za II. stupeň 115  115   

Celkem za školu 350 - 350 - - 
 

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 3 0/1 7 6 2 

3.6 POČET ABSOLVENTŮ ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9. ročník 18 100 

7. ročník/5. ročník 0/1 - 

Celkem 19 100 

3.7 PŘESTUPY ŽÁKŮ MEZI ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 9 (rodinné důvody, návrat žáků na Ukrajinu) 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 15 (rodinné důvody, stěhování ze zahraničí, Ukrajinští žáci z wald. ZŠ)  
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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 
Vykonané kontroly:   

6/2022: OŠML – veřejnosprávní kontrola hospodaření  

 

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 8 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

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

108 1 

 

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 
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 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog -   

školní speciální pedagog 0,8 Speciální pedagogika VŠ 

učitel speciální třídy 1,14 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 2 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 stát. rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):  
Nejsou 

 

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

Typ SVP 

Stupeň 
podpůrných 

opatření 

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

Lehké mentální postižení  3  4.(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 
2021/2022 
Výchovný poradce: RNDr. Roman Vančura, Dr. 

Práce výchovného poradce obecně  

Práce výchovného poradce (VP) 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, snažila se postupovat podle zpracovaného Plánu 
práce výchovného poradce.  

V průběhu celého školního roku se uskutečňovala metodická, konzultační, poradenská, informační 
i intervenční činnost pro žáky, rodiče a pedagogy prezenční i on-line formou ve specifických 
oblastech:   

- kariérové poradenství,   
- prevence školní neúspěšnosti, řešení vzdělávacích a výchovných potíží,  
- péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.   

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

i jednotlivými odborníky, zejména: s psychology a speciálními pedagogy z PPP Brno a z PPP Voroněžská, 
z SPC Ibsenova a SPC Štolcova, s pracovníky SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK 
v Praze, s pracovníky SPC pro tělesně postižené v Brně - Kociánka, s pracovníky SPC pro mentálně 
postižené Brno - Lesná, s pracovníky SVP Brno - Kamenomlýnská, s pracovníky OSPOD, s pracovníky 
Modré linky, s pracovníky Policie ČR a dalšími odborníky (poradenskými, terapeutickými, 
preventivními, krizovými, apod.).  
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Specifická oblast – kariérové poradenství  

Celoroční činnost výchovného poradce byla v této specifické oblasti zaměřena:  
- na poradenství k volbě povolání,  
- na poradenství pro žáky a jejich rodiče k přijímacímu řízení a studiu na SŠ.  

Žáci i rodiče žáků 9., ale i 8. třídy byli VP, případně TU, 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. 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, žák byl přijat 

6 letá gymnázia – 0 

 

Přijímací řízení z 9. ročníku 

Na střední vzdělání bylo přijato všech 18 žáků a žákyň 9. třídy, z toho na maturitní obory 16 žáků, 2 žáci 
na obory s výučním listem. Na státní školy bylo přijato 15 žáků, na církevní školy 3 žáci. 

 

Přehled 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno: 3 žáci  

Gymnázium Brno, Elgartova: 3 žáci  

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská: 1 žák  

Střední škola F. D. Roosevelta Brno: 1 žák  

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno: 3 žáci  

Střední škola polytechnická Brno, Jílová: 1 žák  

Střední škola umění a designu Brno: 2 žáci  

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola: 4 žáci 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4322a6673e940786JmltdHM9MTY2MzAyNzIwMCZpZ3VpZD0zNTA4M2VkOS1lMTM1LTYzZmEtMWE2ZC0yZjFjZTA3NzYyOGYmaW5zaWQ9NTE3NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=35083ed9-e135-63fa-1a6d-2f1ce077628f&u=a1aHR0cHM6Ly9zc2Zkci5lZHVwYWdlLm9yZy8&ntb=1
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Data výsledků žáků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky 2022 

 

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, sebe ovlivňujících 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 2021/2022 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 4 doučovatelé, kteří pracovali s 13 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;  

- nevhodné chování, nerespektování pokynů a pravidel, svévolnost a vzdorovitost,                               
slovní agrese, stanovování hranic; 
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- 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 2021/2022 
byla ve škole žákům 
poskytována podpůrná 
opatření 1. až 5. stupně. Péče 
o žáky se dělila mezi 
speciálního pedagoga  
a výchovného poradce  
v závislosti na typu 
poskytované péče. Při 
vzdělávání žáků s podpůrnými 
opatřeními 3. - 5. stupně byli 
učitelům nápomocní asistenti               
a asistentky pedagoga.  
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Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami bylo uskutečňováno 
v Duhové třídě, ve které se vzdělávalo 6 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. 

 

6.6 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 
2021/2022 
 

Metodik prevence: Mgr., Ing. Anna Bártová, Ph.D. 

Pro nestandardnost školního roku 2020/2021 (nucená distanční výuka, znehodnocení a obtížné 
klíčování mezilidské verbální i neverbální komunikace - roušky, komunikace prostřednictvím médií bez 
přímého kontaktu) byly jako priority v preventivním programu školy pro školní rok 2021/2022 
definovány zejména následující cíle: vytvářet pozitivní mezilidské klima na úrovni celé školy, 
podpořit  vzájemnou spolupráci tříd, vytvářet bezpečné a důvěryhodné klima ve školních třídách, 
podporovat pozitivní komunikaci ve třídních kolektivech a vytvářet dostupnou nabídku pomoci                  
pro žáky, rodiče i učitele.  Požadované ukazatele dosažení cíle jsme ve všech bodech naplnili. Určitě to 
neznamená, že jsme zázračnou školou, která se nepotýká s výchovnými problémy, ale je možné říci, že 
učitelé i rodiče se nadstandardně snaží kultivovat prostředí, ve kterém se vzdělávají děti-žáci, a že  
v souladu s waldorfským pojetím výchovy a vzdělávání je ústředním motivem naší školy mezilidský 
vztah.  
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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  

 

1. třídy (hrušňová a ořešáková)  

Letošní školní rok vyrostly na školním paloučku další dva krásné mladé stromy, hrušeň a ořešák.                  
V jejich korunách pobývali skřítek Hruška a Ořešák, kteří se o své stromy pečlivě starali. K ruce jim bylo 
mnoho malých víl a skřítků, kteří se s radostí a zvídavostí do veškeré práce společně zapojovali.  Jejich 

putování pohádkovou první třídou se 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 z vlny upletli ovečky a motýlky. Někdy 
se učili venku, jindy zase ve svých třídách. Své celoroční putování zakončili ořešákoví a hrušňoví skřítci 
a víly v krásném kraji Bílých Karpat, kde se setkali s místními lesními bytostmi, zažili všechny živly  
a upevnili vzájemná přátelství.    

2. třídy (kaštanová a platanová)  

Obě druhé třídy se během tohoto roku zabývaly prohlubováním učiva a upevňováním návyků, kterým 
se věnovaly v první třídě. Ta byla celá do značné míry ovlivněná opatřeními provázejícími onemocnění 
Covid-19. A tak jsme ještě jednou nohou byli v náladě a obsahu prvních tříd, ale druhou nohou už jsme 
pevně vykročili do druhé třídy a plně se ponořili do světa duality. V hodinách českého jazyka a literatury 
k nám přicházela písmenka malé tiskací abecedy, tvrdé a měkké slabiky i abeceda. Se zatajeným 
dechem naslouchali druháci příběhům o světcích a se smíchem a v radosti k nim přicházely bajky a jiná 
vyprávění z přírody. Vznikaly úhledné zápisy bajek i legend, doprovázené zdařilými ilustracemi. S láskou 
a úžasem děti otvíraly své první knihy - čítanky, které jim přes zimu vyrobili rodiče a pustili se do prvního 
společného čtení. V matematice jsme zvědomovali násobkové řady a při kreslení forem jsme  
se zabývali zrcadlením a symetriemi. Ruce druháků daly vzniknout mnoha zdařilým dílkům z přírodnin, 
filcu i vlny. Druhou třídu jsme zakončili společnou školou v přírodě, která byla věnovaná živlům, s nimiž 
jsme se mohli blíže seznámit při naší dobrodružné cestě za usmířením si krále země, větru, vody i ohně 
a zachráním tak posvátného stromu Magionu.  
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3. třídy (oskerušová a morušová)  

Obě třetí třídy zoraly, uvláčely a osely svá políčka. Kromě sedláckého řemesla se potkaly i s prací 
modrotiskařů, ševců, tkalců, sklářů, hrnčířů, valchářů, perníkářů, cukrářů, stavebníků, varhaníků  

a mnoha dalších řemeslníků. Díky těmto zkušenostem ví, co je dobrá a poctivá práce a že každé dílo 
potřebuje nadšení srdce, sílu paží, moudrost hlavy a vytrvalost ducha.  Všechny tyto kvality si budou 
moci ověřit při mlácení vlastnoručně vypěstovaného obilí. A možná se i naučí rozeznávat, co je mlácení 
prázdné slámy, a co je poctivé dílo.  

 

 

4. třídy (Jabloňová a Vrbová)  

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 
bylo třeba vymlátit, pomlít a přesít, aby z něj vznikla jemná mouka. Zároveň žáci obou tříd společně  
s rodiči a učitelkami stavěli na přírodní zahradě ve školce pec. Po dokončení stavby pece proběhla 
slavnost pečení chleba, na který děti využily mouku z vlastního pole a zahrály dožínkovou hru. Tím 
završily svůj roční projekt Od zrna k chlebu. V průběhu roku dále pozorovaly hvězdnou oblohu, zvířata, 
o nichž si připravily knihu pro ostatní spolužáky, hrály na flétny a zpívaly, naslouchaly vyprávění 
germánské mytologie, tkaly a pletly, samozřejmě za soustavné práce na matematice a jazycích. Květen 
a červen se nesly v duchu poznávání svého nejbližšího okolí i výletů do centra Brna a okolí, vyprávění 
připravených referátů o svém zvířeti, doplétání tašek a chystání na prázdniny.  
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5. třídy (Březová a Lipová)  

Žáci pátých tříd procházeli známými i novými předměty a tématy, jako byla geometrie volné ruky, první 
setkání s botanikou či starověkými kulturami. V rámci epochy zeměpisu se v samém počátku školního 
roku vypravili na Králický Sněžník, aby stanuli na vrcholu, napili se z řeky Moravy a prožili tři dny  
v horském prostředí. Celé jaro potom pilně trénovali při ranním běhání a pohybových disciplínách. 
Vyvrcholením tohoto snažení byly v závěru roku dvoje olympijské hry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za jedněmi putovali do rakouského města Schönau, kam přijeli kromě našich dvou pátých tříd  
i waldorfští žáci ze Slovenska, řady škol z celého Rakouska a Německa. O týden později uspořádali 
rodiče v úzké spolupráci s pedagogy olympiádu pro brněnské, olomoucké, chebské a litvínovské páťáky, 
kterou zaštítil Spolek Waldorfské školy Brno. V pátečním řeckém večeru předvedli žáci jednotlivých tříd 
divadelní zpracování částí Odyssey s řeckými zpěvy, v sobotním programu brněnské třídy předvedly 
eurytmické představení a prošly disciplínami starořeckého pětiboje. V náročném programu pod letním 
sluncem děti prokázaly svou vytrvalost, sílu i schopnost překonat samy sebe.    

6. třídy (Jasanová a Olšová)  

Zatímco Olšová třída vstoupila do šestého ročníku v pevné, stálé sestavě, Jasanové šesťáky uvedl                  
do nového školního roku jejich nový třídní učitel, František Kašpárek. Obě třídy hned zkraje školního 
roku vyjely na adaptační pobyty na srubu na Vysočině. Hned nato se ponořily do pilné práce  

v druhostupňovém duchu i tempu. Na podzim společnou práci silně ovlivnily střídající se karantény 
celých kolektivů i jednotlivců, kdy muselo být vyučování po několik týdnů koncipováno částečně jako 
distanční. Šesťáci v tomto čase osvědčili velkou pružnost, odolnost a připravenost úspěšně se potýkat 
s těžkostmi stále se měnících podmínek pro školní práci. Naštěstí už adventní čas patřil zase společným 
zážitkům na půdě školy a tento stav setrval až do konce školního roku.   
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Nejvýznamnějšími momenty celého roku byly bezesporu dvě velké akce, které prožily paralelní třídy 
společně. Na začátku května strávili šesťáci celý týden na horské samotě odlehlé části Beskyd. Školní 
výlet laděný v duchu oddílového tábora s rozmanitými výlety, hrami, společným čtením i zpíváním                  
s kytarou ověřil houževnatost dvanáctiletých dívek a chlapců a jejich dovednosti i schopnost 
spolupráce při obstarávání společného jídla. V samém závěru školního roku pak Jasani a Olše v rámci 
dějepisného tématu středověku putovali dva dny a dvě noci coby chudí kejklíři na Nový hrad.                    
Tam svými dovednostmi obměkčili srdce hradního pána a byli přizváni k hodovní tabuli a dvorským 
radovánkám všech přítomných šlechticů – rodičů, kteří pro ně tuto středověkou slavnost s velkým 
nasazením připravili.  
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7. třída  

Sedmáci v uplynulém školním roce objevovali dosud nepoznanou krásu okolních světadílů, zažívali 
kvality renesančního člověka z pohledu dějin i umění, bedlivě pozorovali a luštili záhady fyzikálních                 
a chemických jevů. Poznávali také svoje tělo v epoše biologie člověka a svoje schopnosti a možnosti                    
při společných výpravách do přírody a za významnými kulturními památkami. Vodácké putování                 
po řece Vltavě jim umožnilo zažít esenci z pocitů středověkých objevitelů mořeplavců, návštěva 
historické Prahy vzbudila obdiv k našim předkům. Na konci školního roku byli nachystáni objevit Nový 
svět sami v sobě i ve svém okolí.   

8. třída  

Osmá třída pilně pracovala ve škole, téměř jako parní stroj. Občas se i z nich i kouřilo a létaly jiskry. 
Během usilovné školní práce měli žáci možnost zažít dvě velké akce. V zimě vyjeli na týdenní lyžařský 
kurz do Branné v Jeseníkách. Přes den se lyžovalo a potom se osmáci učili vzájemně o sebe pečovat, 
vařit si společné večere, umývat nádobí, přispívat do společného večerního programu.    

Celým rokem se táhla příprava divadelního představení Malý princ, které bylo završeno vystoupením 
v Písku. Po dvouleté pauze se tu sjela spousta waldorfských tříd. Všichni s velkým nadšením hráli                   
na třech jevištních scénách a vzájemně se povzbuzovali a skládali si komplimenty v překrásné letní 
atmosféře poblíž Šrámkova splavu. Třídě se po písecké premiéře podařilo představení zahrát ještě 
dvakrát v Brně v prostorách divadla Husa na provázku.    

 9. třída                                                                                       

Život v deváté třídě byl naplněn znovuobjevováním blízkosti druhých. Plnými doušky žít bohatost 
lidského společenství v běžných dnech studijních povinností, ale i na mimoškolních akcích, jako byl 
zářijový adaptační pobyt na srubu ve Skleném nad Oslavou. Každodenní bytí bylo zároveň prostoupeno 
atmosférou skládání účtů, loučení se s jednou etapou svého života, i napjatého očekávání věcí příštích. 
Jak všichni obstojí u přijímacích zkoušek? Co je čeká při přechodu na střední školy? Pravidelná a bdělá 
příprava na přijímací zkoušky z matematiky i českého jazyka vyvrcholila v březnu na společném 
týdenním přípravném kurzu v konejšivé náruči fary v Pačlavicích. Po velmi úspěšném zvládnutí 
přijímacích zkoušek a přijetí na zvolené střední školy deváťáci aktivně relaxovali při putování 
překrásnou přírodou Moravskoslezských Beskyd, nabírali síly rozpuštěním se v barevné nádheře 
západu a východu Slunce na Lysé hoře, spontánním zpěvem na úbočí Radhoště i v kapli sv. Cyrila  

a Metoděje se ohlíželi za společně prožitými okamžiky, než nastalo finální rozloučení.  
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Duhová třída   

Duhovou třídu letos od září oživil prvňáček. Rozproudil stojaté vody klidu k větší rychlosti  
a pohyblivosti. Přinesl s sebou moudrost starých českých pohádek, které všichni se zaujetím 
poslouchali. Větší děti zároveň provázela témata řeckých bájí a pohybu nám dodala i příprava                     
na školní olympijské hry. V každodenním běhu kolem hřiště jsme pak cvičily síly vůle, které nám 
pomohly v cílové rovince maratonu, který všichni v plné síle doběhli. Zároveň jsme si letos užili 
vícedenní školní výlet v překrásné lesní krajině Vysočiny, kde jsme si i vyzkoušeli, jaké to je se o sebe 
postarat i s vařením, mytím nádobí a donášením vody z pumpy. Za zmínku také stojí, že duhová třída 
ve druhém pololetí pracovala ve vzdělávacím centru “Otevřená zahrada”, kde se jednou týdně starala 
i místní zvířata a bylinkové záhonky. V příštím školním roce se po dlouhých letech duhová třída rozloučí 
s žákem desátého ročníku Šimonem Hemalou, ale opět se další školní rok budeme těšit na novu žákyni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školní družina   

Naše školní družina se letos kapacitně zcela naplnila. 200 dětí z prvních až pátých tříd prvního stupně 
a duhové třídy se po vyučování setkávalo ve školní družině, která měla již osm oddělení. Novinkou 
tohoto roku bylo především umožnění dětem trávit celé odpoledne venku, skoro po celý rok.                   
Jen v zimních měsících jsme se do školy vraceli s časným setměním. Lesní družina odcházela                      
do přírody třikrát za týden, v předchozích letech vždy dvakrát, nyní v pondělí, v úterý a ve středu. 
V areálu školy se děti s příchodem nových vychovatelů častěji věnovaly balancování a cirkusovým hrám 
a oblíbenému pečení ve školní kuchyňce, které jsme pro děti připravovali třikrát v týdnu. Vlastní 
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kreativitu i nadále rozvíjely při práci i hře s přírodními materiály, jednak spolu s vychovateli tvořením 
v duchu ročních svátků, především však v kruhu svých kamarádů v každodenní volné hře, vždy 
s proměnami, kterými nás příroda v jednotlivých ročních obdobích obdařila. I přesto, že byl vstup                
na školní zahradu z důvodu letošní přestavby atria dočasně uzavřený, nepřestaly děti v areálu školy 
zahradničit. Pečovaly o rozárium a mladé stromky před školou, udržovaly pořádek a čistotu kolem 
hřiště, opět shrabaly podzimní listí a sesbíraly spadané šišky. Ve svém volném čase po škole tak děti 
přirozeně i během tohoto roku rozvíjely svůj um smyslem pro spolupráci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní klub 

V přestávkách mezi dopoledním a odpoledním vyučování (tzv. volné hodiny od 11:20) a po vyučování 
v čase do 17 hodin byl žákům nejen 2. stupně k dispozici školní klub. Zájmové vzdělávání probíhalo           
od pondělí do čtvrtka v prostorách samostatné klubovny, v kmenových třídách 6. - 9. ročníku, 
v prostorách pod schodištěm a na školním hřišti. Zájemci měli k dispozici pestrou nabídku deskových 
i jiných her, hlavolamy, žonglovací pomůcky apod. a pod schodištěm stoly pro stolní tenis. Klubová 
knihovna zajišťovala čtenářům velkou nabídku knih a časopisů (pravidelné předplatné ABC, Čtyřlístek 
a National Geographic). Byl zde vytvořen i prostor pro výtvarné, rukodělné, dramatické i hudební 
tvoření. Dále poskytoval možnost dokončení školní práce a případnou přípravu na další vyučování. Klub 
sloužil i jako místo pro odpočinek a setkávání se s kamarády z jiných tříd. Nedílnou součástí školního 
klubu byly i sportovní a pohybové aktivity ve venkovním prostředí.   
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9. PROJEKTY, SPRÁVA ŠKOLY, KOMUNITNÍ ČINNOST 
 

9.1 AKCE A SLAVNOSTI ŠKOLY 

V uplynulém školním roce si po dlouhém covidovém “půstu” bez větších slavností a setkávání mohla 
škola opět prožít rytmus roku protkaný společným slavením. Venkovní prostory školy taky znovu mohly 
ožít a prozářit se světlem, které přinesl svatý Martin, na cestu adventem nám posvítila adventní spirála, 
masopustní veselice a průvod v maskách otevřely postní dobu, jež nás přivedla k Velikonocům.  
A na závěr školního roku si za zpěvu jánských písní každý mohl přeskočit svatojánský oheň a rozloučit 
se tak se školou před odchodem na prázdniny. Díky pomoci a ochotě rodičů byly během celého roku 
prostory školy vyzdobeny tak, aby nesly otisk dění v přírodě a aktuálních svátků.    

 

9.2 PROJEKTY 

Síť brněnských otevřených škol SBOŠ 
Ve školním roce 2021/2022 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 1. i 2. stupně. Pokračujeme                     
v dohodnutých dodávkách „Ovoce do škol“ v bezobalové variantě.  
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Skutečně zdravá škola   
Již 6. rokem jsme členy projektu Skutečně zdravá škola. Důležitými kritérii jsou angažovanost                       
a kultura stravování, kvalita jídla , místo jeho původu a vzdělávání o jídle a stravování.  

Digitalizujeme školu - Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1  

Škola byla ve školním roce 2021/2022 podpořena z Národního plánu obnovy částkami 47 200 Kč               
pro mateřskou školu a 59 000 Kč pro základní školu. Cílem dotace je vybavení škol pokročilými 
digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních 
kompetencí.  

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy  
Škola byla ve školním roce 2021/2022 podpořena z Národního plánu obnovy částkou 26 650 Kč                     
(na období leden – srpen 2022). Cílem projektu je cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji 
jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.  

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. 

  

9.3 KOMUNITNÍ ČINNOST 

Ve školním roce 2021/2022 byly kroužky v prostorách školy organizovány takto (konaly se zpravidla jen 
na podzim před uzavřením škol): 

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

Pěvecký sbor pro 3. – 7. třídu (M. Žáková a M. Jedličková)  

II. Pravidelné kroužky organizované formou pronájmu a spolupráce s partnery:  
Dramatické kroužky (SVČ Lužánky -  Monika Jelínková)  
Včelařský kroužek (Julie Šťastná)  
Hudební kroužek pro nejmenší s rodiči (Malý muzikant Brno - Zuzana Pohlová)  
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Hudba (Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. – výuka hry na housle, klavír, kytaru, 
violoncello, zobcovou flétnu a hudební nauka -  ředitelka Eva Šafářová)  

Basketbalová škola (Sportovní škola míčových her, z. s.  - hlavní trenér Petr Křivánek)  
Moderní gymnastika (SK MG MANTILA Brno, z. s. - vedoucí trenérka Soňa Kleinerová)  
Sportovní kroužek (SVČ Lužánky (Lata) - Lucie Nečasová)  
Cvičeníčko pro nejmenší děti - Tomáš Plíhal  

Pravidelné pronájmy prostor: 

Také nabízíme volné prostory k pronájmu veřejnosti ve večerních hodinách či o víkendech. Největší 
zájem je o tělocvičnu a multifunkční venkovní hřiště, ale vytížené jsou i některé učebny,  eurytmický 
sál, klubovna školního klubu a jídelna.    

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 
Nadační fond Waldorf Brno (od podzimu 2019) 

Spolek waldorfské školy Brno (od června 2020) 

 

9.4 SAMOSPRÁVA ŠKOLY 

Střední škola 

Po několika letech snahy a příprav rodičovsko-pedagogického týmu se vize waldorfské střední školy    

v Brně stala realitou.   

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.   

V únoru se podařilo zrealizovat zápis střední školy (vzdělávací obor 78-42-M/06 - Kombinované 
lyceum) do Rejstříku škol a školských zařízen, poté i přijímací řízení, jehož součástí byly jednotné 

přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky. V rámci přijímacího řízení na SŠ bylo přijato 30 žáků,               
kteří 1. 9. 2022 usednou do lavic nově otevřeného lycea.  

Design – budova a areál 
Atrium 

Žáci a děti z Waldorfské školy Brno se mohou těšit na nové zatravněné atrium s vegetací a upravenými 
zpevněnými plochami včetně třinácti druhů výukových prvků, jako jsou akustická zrcadla, řezbářské 
hoblice, otočný kámen a jiné. Zřizovatel školy Statutární město Brno vybral zhotovitele stavebních 
úprav, po jejichž dokončení bude prostor sloužit setkávání, pro společné trávení času o přestávkách,  
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i jako venkovní učebna. Stavební práce za 18,5 milionů Kč bez DPH byly zahájeny koncem října, součástí 
byla i nutná rekonstrukce inženýrských sítí vedených pod opravovaným prostorem. 

 

 

Atrium v areálu Waldorfské školy Brno dlouhodobě nebylo v ideálním stavu, prostor přitom nabízí 
široké využití pro výuku i mimoškolní aktivity. Ze zdevastované plochy mezi školními budovami 
postupně vznikal kreativní venkovní prostor s funkčními výukovými prvky z oblasti přírodních věd 
a technických a řemeslných oborů, které ocení žáci základní, a v budoucnu i střední školy. V rámci 
rekonstrukce bylo revitalizováno jezírko, s ohledem na co možná největší využívání dešťové vody, 
včetně doplnění kaskády s flowformami. Díky zajištění bezbariérovosti bude celý prostor dobře 
dostupný i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Opraven bude i přístup ke škole z ulice 
Plovdivská, kde rozpadající se schody nahradí bezbariérový chodník, a hezký výhled do citlivě 
zrekonstruovaného atria školy s množstvím přírodního materiálu. 

 

Atrium se po rekonstrukci stane živým prostorem, který přes den využijí žáci k výuce i pro pobyt 
o přestávkách, a v době mimo školní výuku může sloužit ke společnému setkávání dětí, žáků a rodičů v 
rámci třídních a celoškolních akcí a slavností. Do prostoru atria školy se vrátí život a umožní se jeho 
využití tak, jak tomu bylo kdysi v minulosti. 
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Úpravy vnitřních prostor školy 

Dále skupina Design zaměřila pozornost na úpravy chodeb a společných prostor, opět se pokročilo 
v rekonstrukci bloků šaten, stávající zamykatelné skříňky doplnily další úložné prostory pro pomůcky 
do výuky a pro školní družinu. 

Skupina Pomůcky 
Pomůcková skupina i letos zajišťovala pomůcky a knihy pro učitele různých předmětů a družinu, 
pomáhala garantům sbírek a spravovala lékárničky. Sešity pro žáky z pražské chráněné dílny opět 
pomohl zařídit ve spolupráci s rodiči Nadační fond Waldorf Brno. S rozrůstající se školou o další 
paralelní třídy a první ročník lycea v následném roce bylo třeba naplánovat změny v rozmístění 
kmenových a odborných učeben, kabinetů i sborovny včetně nákupů nových tabulí, židlí a stolů. 
Příprava školy začala již v červnu se skončením školního roku, kdy se díky spolupráci učitelů a rodičů 

ze Spolku Waldorfské školy Brno podařilo předchystat prostory a následně na konci srpna přestěhovat 

sborovnu a počítačovou učebnu, nachystat novou třídu pro 8. ročník a 1. ročník lycea, zařídit nový 
kabinet pro učitele středního stupně a jako vždy opravit nábytek, vymalovat potřebné a připravit 
všechny třídy na další školní rok.  

 

Kruh Zahrada 
 

Školní zahrada  

Školní zahradu naplnil hluk stavebních strojů a aut, protože se v tomto školním roce stala manipulační 
a pomocnou stavební plochou, a přinesla svoji oběť pro větší krásu venkovního atria a nově vznikající 
venkovní učebny. Zahrada však díky tomuto zásahu získá nové – větší jezírko naplněné srážkovou 
vodou s krásnými formami plynutí pro tekoucí vodu. Během školního roku také proběhla porada  
a zamýšlení se s paní architektkou nad tím, co je potřeba udělat, aby se zahrada v dalším školním roce 
mohla ubírat vstříc tomu, co waldorfská škola skutečně potřebuje.  
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Ekologická výchova 
V rámci ekologické výchovy i letošní sedmáci s velkým nasazením převzali školní štafetu 
každotýdenního vynášení tříděného odpadu. V  přírodovědných seminářích i epochách biologie                   
a chemie vyšších ročníků jsme často nahlíželi na palčivé ekologické problémy dneška, jako je klimatická 
změna, nedostatek vody, znečištění ovzduší, vliv zalesnění na krajinu i  prospěšnost fairtradového 
obchodu. Aktivně jsme hledali možnosti naší účasti na řešení těchto témat. Je skvělé vidět, že se děti  
z waldorfských tříd k ekologickým otázkám nestaví lhostejně a v zodpovědné obavě o osud planety  
se v nich rodí nejen naivně dětské návrhy řešení.  
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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 76 25 13 62 

třídy speciální-logo 0 0 0 0 0 

Celkem 3 76 25 13 62 

 

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

PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD (OD - DO): 
Koníci, Ovečky, Myšky 7:00 – 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 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. ŠVP je živý dokument, který se dle potřeby 
upravuje a doplňuje. 



 

Výroční zpráva školy 2021/2022  Stránka 31 z 39 

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 činnosti dle potřeb dětí s činnostmi řízenými 
či nabízenými. 

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 
Naše školka nenabízí dětem předškolního věku žádné kroužky. Možnost školních kroužků je nabízena 
až dětem školního věku. 

 

Zájmové aktivity dětí 
Naše školka nenabízí dětem předškolního věku žádné zájmové aktivity. Zájmové aktivity jsou dětem 
nabízeny až na základní škole. 

 

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 a od příštího školního roku i školu střední. 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, 
společných výletů a společného pobytu na zahradě i hluboká spolupráce všech pedagogů ve třídách. 
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U integrovaného dítěte ukončila během prvního pololetí svůj pracovní poměr asistentka pedagoga  
a na její místo nastoupila nová. V polovině školního roku došlo v rámci tříd k obměnám některých 
učitelů. S předškoláky jsme úspěšně navázali na koncept práce z minulého školního roku, pracovali 

s nimi pedagogové jednotlivých tříd. I letos jsme pokračovali ve spolupráci se základní školou. 
V průběhu školního roku předškoláci navštěvovali základní školu, aby se lépe seznámili s tamějším 
prostředím. 

Všichni učitelé i asistentka, kromě jedné pedagožky, která dochází do školky pouze na odpolední 
program, jsou kvalifikovaní pro práci v MŠ. Dva pedagogové studují první ročník waldorfského 
semináře předškolní pedagogiky. V oblasti DVPP jsme se zaměřili hlavně na vzdělání v oblasti BOZP 
a první pomoci. Dále jsme absolvovali kurzy zaměřené na zdraví a hygienu. 

V letošním školním roce jsme umožnili souvislou týdenní praxi dvěma studentkám waldorfského 
semináře předškolní pedagogiky a jedno i vícedenní praxe studentkám pedagogických škol. Dále jsme 

spolupracovali s jedním SPC, které nám pomáhá s nahlédnutím na možnosti péče o integrované dítě. 

V tomto školním roce se nám podařilo dovybavit třídy novými hračkami. Velkou péči jsme věnovali 
zahrádce. Naše zahrádka prošla a stále prochází velkou revitalizací i za pomoci rodičů. Doplnili jsme 
dopadové plochy pod houpačkami a hrazdami, také jsme doplnili nový písek do pískoviště. Podařilo  
se nám přesunout blátiště spolu se zprovozněním pumpy, zároveň také došlo k přesunu hrazd. 
Venkovní nábytek prošel revitalizací, dostal nový nátěr. Prostor venkovního společného stolování byl 
zastřešen novou nepromokavou plachtou, a tak skýtá možnost schovat se venku před nepřízní počasí. 
Díky rodičům vznikl nový příbytek pro zvířátko. Ke konci školního roku se v něm zabydleli dva králíci. 
Užitkovou část zahrady jsme doplnili o nové ovocné keře. 

Na zahrádce se chystáme k obnovení nátěrů herních zahradních prvků. V rámci absolventského 
projektu dětí ze ZŠ vznikne na zahrádce venkovní kuličková dráha. Protože každoročně přichází k zápisu 
velké množství dětí, které z kapacitních důvodů nemůžeme přijmout, hledáme možnosti rozšíření naší 
školky. Řešením by byla nová třída, pro kterou nyní hledáme stabilní venkovní prostor. Tento prostor 
by mohly využívat i děti ze stávajících tříd, zároveň také i školní družina. Rádi bychom také podpořili 
vznik mateřského centra při naší školce. S rodiči bychom se rádi setkávali i mimo třídní schůzky  
či slavnosti např. při různých tvořivých setkáváních, ať už hudebních anebo rukodělných. 

 

10.2.2 ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 Počet dětí 
Odklad povinné školní docházky 3 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

Celkem 3 

 

10.2.3 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
Druh postižení Počet dětí Stupeň podpůrného opatření 
Tělesné 1 4 

 

10.2.4 ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 

0 0 
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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 76 7 0 

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

10.2.7 POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 
Fyzické osoby 1 

0přepočtení na plně zaměstnané 0,5 

 

10.3 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 

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

Svatováclavská slavnost 
První velkou slavností, kterou jsme společně 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 na velké 
hostině, na níž byli pozváni i rodiče, kteří nám pomohli s přípravou ovoce a zeleniny a s vyzdobením 
stolů podzimními květy. 

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. 

Jablíčková slavnost 
Další společnou slavností s rodiči byla oslava úrody jablek. S dětmi jsme na školní zahrádce celé 
dopoledne moštovali. Jablíčka jsme krájeli, drtili a lisovali. Pak jsme společně ochutnali lahodný mošt. 
Nezpracovatelné zbytky skončily na kompostu. Co jsme nevylisovali, to jsme v následujících dnech 
postupně nakrájeli a usušili ve třídách v sušičkách. 

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. V podvečer slavnosti se sešli děti 
s rodiči ze školy a školky a při zpěvu martinských písní zažehli své lucerničky, podělili se o martinské 
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rohlíčky a za světel svíček rozsvítili siluetu Martinova bílého koně. Martinské světlo si děti mohli odnést 
i domů a prohřát jím své domovy. Toto světlo jsme si přinesli také do tříd. 

Slavnost Adventní spirály 
Slavnost Adventní spirály byla slavností ticha a otevření se pro příchod něčeho nového. Poprvé jsme 
tuto slavnost prožívali společně v šatně, kde nás navštívil anděl, a děti si vyslechly adventní příběh otce 
Jakuba. Pak měl každý možnost si v tichu touto spirálou projít a zapálit si svoji svíčku. Anděl nám zažehl 
první svíci na adventním věnci, který nám pak po dobu adventu zdobil třídu. 

 

Tříkrálová slavnost 
Vánoční období jsme s dětmi uzavřeli dopolední slavností, při níž jsme se všichni proměnili na krále. 
Kořínci secvičili vánoční příběh a v tento den nám jej sehráli. Také k nám nečekaně zavítali Tři Králové 
a své vzácné dary nám přinesli. 

Masopust 
Masopustní rej je čas radosti, písní, tance a veselí. Děti se proměnily ve spoustu zvířátek a v maskách 
jsme se vzájemně navštívili ve třídách a společně si zatancovali. Venku na zahradě mohly děti pak 
vyzkoušet různé veselé úkoly. Odpoledne pak byl pro děti s rodiči ze školy i školky společný masopustní 
průvod s muzikou, na jehož závěru jsme kromě ochutnání koblížků také pochovali basu a tím zakončili 
masopustní období. 

Vynášení Morany 
Slavnost vynášení Morany začala společným setkáním na zahrádce, kdy jsme Moranu za pomoci 
připravili a náležitě vystrojili. Pak jsme se vydali průvodem, v jehož čele nesly děti Moranu podél řeky 
Svratky až na místo, kde jsme Moranu zapálili a vhodili do řeky. Jaro už pak mohlo mezi nás přijít. 

Semínková slavnost 
Při semínkové slavnosti se u nás na zahrádce objevila Matička Země, pověděla dětem příběh 
a obdarovala nás semínky. Semínka pak děti zasadily do květináčků, a pak ve třídě pozorovaly,                   
co vzejde. 

Májová slavnost 
Stavění májky je oslavováno jako symbol lásky, plodnosti a mládí. Během května jsme s pomocí rodičů 
a chlapců májku na naší zahradě vztyčili a s děvčaty pak pentlemi ozdobili věnec. Okolo májky jsme  
s dětmi zpívali májové písně a tančili kruhové tance. Od májové slavnosti se pod májkou scházíme  
v kruhu až do konce školního roku. 
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Den dětí 
Na den dětí nás navštívilo divadlo a sehrálo pro nás pohádku o říční víle. 

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. 

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. Před obědem jsme shlédli 
ztvárnění svatojánského příběhu o bylinkách a kořenářce. Svatojánské období jsme zakončili                      
na společně závěrečné slavnosti na školním hřišti, kde se v pozdně odpoledních hodinách sešli rodiče 

a děti ze školky i školy u velkého ohně a za hudebního doprovodu tento oheň přeskakovali. 

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 

 

10.4 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 
Rozhodnutí Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2021/2022 37 

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 ŠK. ROCE 2021/2022 – STAV K 30. 6. 2022 

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 3 

VOŠ pedagogická 1 

VŠ-předškolní výchova 1 

VŠ-speciální pedagogika 1 

Jiné – učitelství pro 1. st. ZŠ 1 
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Počet 
fyzických 

osob 

Z toho 

mužů 

Přepočtený počet 
na plně 

zaměstnané 
(úvazky) 

% z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 6 1 5,53 93,41 % 

Nekvalifikovaní učitelé 1 0 0,39 6,59 % 

Celkem 7 1 5,92 100 % 

 

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

Počet 0,94 4,98 0 0 5,92 

 

10.5.3 ASISTENTI VE ŠKOLE 

 Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) Celkem (přepočtený/fyzický) 
Počet 0 1 1/1 

 

10.5.4 VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 PŘIJATÍ ABSOLVENTI 

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

10.5.5 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 

(počet): 1 

10.5.6 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 
pracovníků 

Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ aneb Jak se k tomu 
má mateřská škola postavit … 

1 

Seminář waldorfské pedagogiky 2 

BOZP 12 

E-learningové školení První pomoc 12 

Školení hygienického minima 3 

Konvička 2021 – Jak se do lesa volá? 1 

Využití INSPIS ŠVP pro MŠ 1 

Celkem 32 
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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 
Minulý školní rok jsme začali s částečně novým složením kolegia. Došlo k obměně jednoho pedagoga  
a v průběhu listopadu ještě asistentku pedagoga u stávajícího integrovaného dítěte vystřídala nová 
asistentka. Během měsíce února si atmosféra v kolegiu vyžadovala změnu učitelů ve třídách,                       
po těchto změnách se pracovní klima zlepšilo a kolegium mohlo společnými silami tvořit prostředí 
důvěry, bezpečí a klidu pro děti i jejich rodiče. 

Koníkové děti se po prázdninách mohly těšit z nově vymalované třídy a velkou proměnou prošla také 
zahrada. Díky pomoci rodičů bylo přemístěno blátiště s pumpou, hrazdy a dětská zahradní kuchyňka. 
Děti se mohly radovat z nového písku v pískovišti a z nové vrstvy dopadové plochy pod houpačkami.  
V užitkové části zahrady děti nejen pečovaly o políčko, ale byl tu vybudován i domek pro zvířátko, který 
na konci jara obydleli dva králíci. Kromě toho se během jarní brigády podařilo postavit nový přístřešek 
pro auta a jiné hračky. Nová plachta nad posezením skýtá na jaře a v létě nejen stín, ale chrání nás  
i před deštěm. 

Pandemie COVID pokračovala i v tomto školním roce, ale naše školka naštěstí fungovala po celý rok 
bez omezení až na jeden týden v prosinci, kdy byla zavřena z důvodu karanténních opatření nařízených 
KHS JmK. Předškolní děti v tuto dobu dostávaly úkoly v rámci distančního vzdělávání. 

Druhá polovina školního roku byla ve znamení přestaveb v okolí. Od února začaly práce ve venkovním 
prostoru atria a došlo ke zbourání krčku – spojovací chodby mezi školkou a školou. Stavba zcela oddělila 
budovu základní školy a školky a propojení se školou se stalo obtížnější. Díky této přestavbě, která 
probíhá v těsné blízkosti školky, jsme byli nuceni dodržovat bezpečnostní pravidla a v závislosti  
na postupující stavbě se nám také měnil vstup do školky. Po dokončení přestavby nás ale čeká krásný 
nový prostor, kde se budou moci setkávat jak děti, tak i dospělí. 

Další stavební omezení v blízkosti školy se týkala navýšení parkovací plochy v okolí a přestavby blízkého 
výměníku. Do výměníku se během příštího školního roku přesune pobočka SVČ Lužánky z pavilonu 

školy, ve kterém se nachází i školka. V průběhu následujícího roku se do této budovy přestěhuje naše 
nově vzniklá SŠ (lyceum) a budeme tak pod jednou střechou – mateřská, základní i střední škola. 

Provoz MŠ byl také ovlivněn událostmi na Ukrajině. V průběhu května k nám postupně přibyli tři chlapci  
z válečné Ukrajiny. Snažili jsme se pro naše nové děti vytvořit prostředí, kde se cítily přijímány, byly tu  
s pocitem bezpečí a jistoty, a kde rodiče mohli s důvěrou předat své děti pedagogům, případně se na ně 
kdykoli obrátit s prosbou o pomoc. Pro tyto ukrajinské rodiny jsme také společně s rodiči a Nadačním 
fondem Waldorf Brno vybrali finanční dar, který rodinám posloužil v jejich tíživé situaci. 

Naši předškoláci – Kořínci – od října pracují na svých projektech, které na sebe navazují. Někdy 
individuálně po třídách, někdy dohromady. Projekty podporují jejich rozvoj v mnoha oblastech – jemná 
motorika, samostatnost, koncentrace, posílení vůle, umět práci začít, ale i dokončit. Díky jejich 
společné práci se podařilo secvičit vánoční divadelní představení, které Kořínci sehráli po Novém roce 
pro menší děti. 
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Po dobrých zkušenostech z loňského školního roku se od května opět scházíme od rána na zahrádce 
a trávíme tam celý den, kromě odpočinku. Daří se nám tak propojit všechny děti z celé školky 
i pedagogy. Venku si vyprávíme pohádky, které doprovázíme i divadlem a také jsme si upekli slavnostně 
první bochánky v peci, kterou pro nás postavili děti s rodiči ze školy. S celým pracovním kolektivem se 
snažíme školku nejen dobře udržovat, ale spíše zvyšovat její hodnotu. Jsme přesvědčeni, že se nám to 
daří. 

 

V Brně 25. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Jedlička  
ředitel školy 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou 13. 10. 2022. 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou 24. 10. 2022. 
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