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ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

 
 
Tak Vás zase po roce vítáme při čtení. Tento školní rok byl pro nás hodně nový a 
hodně plná událostí… 
 

 
 
 

ZAMĚSTNANCI: 
V tomto školním roce jsme se změnily na mateřskou školu dvoutřídní. Takže jsme 
naše řady rozšířily a pracovaly jsme ve složení: Martina Šplíchalová – ředitelka 
školy, paní učitelky Renata Pospíšilová, Renata Brožková, Iva Doležalová, školnice 
paní Yveta Ševčíková, vedoucí školní jídelny Ladislava Nosová, kuchařka paní 
Martina Mackerlová a odpolední uklízečka paní Vladimíra Bednářová. Paní Hana 
Dvořáková s námi dále spolupracovala jako logopedka a poskytovala dětem 
individuální logopedickou péči.  
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DĚTI 
I v tomto školním roce jsme byli školou s prodlouženým provozem, ale velkou 
změnu znamenalo navýšení kapacity školy na 39 dětí a otevření druhé třídy 
v místnosti bývalé ložnice. Takže děti byly rozdělené do tříd Zajíčků (25 dětí) a  
Veverek (14 dětí) a na plavbu se s námi vydalo 17 nových plavčíků.  
 

 
 
 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Vzdělávání dětí probíhalo posledním rokem podle školního vzdělávacího programu 
„ Teče řeka Brnem dolů, my tou řekou plujem spolu“. Třetím rokem jsme s tímto 
programem pokračovali v plavbě a na vhodně zvolených lodích se věnovali různým 
tématům, rozšířili své vědomosti, rozvinuli své schopnosti, zdokonalili své 
dovednosti prostřednictvím nabídky mnoha aktivit. Do lodního deníku jsme 
připsali spoustu nových zážitků.  
Dále jsme se věnovali oblasti environmentálního vzdělávání. Pracovali jsme podle 
našeho programu pro tuto oblast a plně jsme využívali naši nově upravenou a 
vybavenou školní zahradu. Pečovali o rostliny, zalévali, pozorovali, 
experimentovali, sportovali i tvořili, ale letos už také sklízeli úrodu – jahody, 
maliny, rybíz a spoustu bylinek.  Na zahradě jsme si vytvořili přístřešek pro 
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výstavku a také se na ní odehrálo několik slavností – vánoční, pro maminky, pro 
táty…. 
Prioritní pro nás byla oblast zdravého životního stylu. Pravidelné cvičení na 
míčích, s padákem apod., pískání na flétnu, plavání i lyžování jsme do našeho 
programu zařazovali pravidelně i v tomto školním roce.  
Pořád pro nás bylo důležité dbát na dodržování lidových tradic. V tomto roce 
jsme založili taky další novou vlastní tradici a tou byla „Babička ve školce“. A tak 
jsme s babičkou pekli perníky, sázeli rostlinky a s dědečkem dokonce vyrobili 
budky pro ptáky na zahradu. A taky se k nám do nich ptáci nastěhovali!!! Rehci, 
sýkorky… 
K třídění starého papíru jsme přidali také třídění plastů a skla, odpad na kompost 
a plastová víčka.  
Naši předškoláci se chystali na vstup do základní školy, plnili své týdenní úkoly a 
dál za odměnu navlékali korálky na šňůrku. Nově mohli pracovat s časopisem 
Kuliferda a také měli několik „velčáckých“ povinností (lodní písař, lodní 
meteorolog, lodní stevard…). 
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KALENDÁRIUM AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 

 
ZÁŘÍ 

• zahájení nového školního roku a přivítání nových školkáčků; 
• slavnostní otevření nově otevřené třídy; 
• slavnostní otevření přírodní zahrady; 
• depistáž vývoje řeči dětí z SPC. 
• koloběžkiáda na školní zahradě; 
• divadelní představení „Africká pohádka“; 
• výukový program v Lipce „Jabloňka a Ořešánek“; 
• ovocný týden; 
• schůzka s rodiči. 

 
ŘÍJEN 

• bramborový týden s pečením brambor na školní zahradě; 
• „Barvínek ve školce“ - týden podzimních barev; 
• podzimní slavnost na školní zahradě; 
• vycházka do kohoutovického lesa s plněním úkolů; 
• divadelní představení dětí ze SVP „Zvířátka na podzim“. 
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LISTOPAD 

• Svatomartinská slavnost se zavíráním školní zahrady; 
• divadelní představení „O Sindibádovi“ v mateřské škole logopedické; 
• divadelní představení „O Jasánkovi“; 
• společné pracovní odpoledne s rodiči – výroba betlémských figur. 

 
PROSINEC 

• Velká Mikulášská slavnost; 
• Babiččina dílnička - pečení perníků; 
• návštěva vánoční výstavy v Muzeu města Brna na Špilberku; 
• Vánoční slavnost s koledováním a rozsvícením vánočního stromu na školní 

zahradě; 
• velká vánoční slavnost s nadílkou a vánočním cukrovím; 

 

 
 
LEDEN 

• návštěva výstavy Betlémů v Letohrádku Mittrovských; 
• přebory v bobování; 
• návštěva základní školy hroznová s předškoláky; 
• výukový program „Ola ve škole“. 
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ÚNOR 

• masopustní karneval; 
• Den otevřených dveří; 
• zimní olympiáda; 
• divadelní představení dětí ze SVP „Zvířátka v zimě“.  

 
BŘEZEN 

• vynášení Smrtky a vítání jara; 
• Slavnost jara na školní zahradě; 
• otevírání studánek; 
• návštěva Přírodní rezervace Kamenný Vrch – koniklece; 
• divadelní představení „O veliké řepě“ a „O neposlušných kůzlátkách“; 
• muzikoterapeutický program “Pohádka z Afriky“; 
• Babička a dědeček ve školce – společné sázení rostlin a výroba ptačích 

budek; 
• týden s Knihomolem s návštěvou Mahenovy knihovny. 
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DUBEN 

• aprílová školka – den naruby; 
• Slavnost planety Země; 
• kuličkiáda na školní zahradě; 
• divadelní představení „Kocour v botách v mateřské škole logopedické; 
• fotografování dětí; 
• mobilní planetárium ve školce; 
• návštěva Moravské galerie – výuková program „O mamince“. 

 
KVĚTEN  

• návštěva Vily Štastných a výukový program pro předškoláky; 
• Slavnost maminek na školní zahradě; 
• environmentální výukový program na Lipce; 
• turnaj družstev v kopané; 

 
ČERVEN 

• „O poklad piráta Huga“ – dopoledne plné úkolů a hledání pokladu na školní 
zahradě; 

• „Námořnický víceboj“ - námořnická olympiáda; 
• školní výlet do Živé vody Modré“; 
• koncert „Šel tudy, měl dudy“; 
pasování předškoláků; 
• Slavnost tatínků „Tátafest“ s opékáním špekáčků na školní zahradě; 
• preventivní program první pomoci ZZS Brno; 
• návštěva školní slavnosti v MŠ logopedické se skákacím hradem. 
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Mezi pravidelné aktivity ve školním roce 2014/2015 patřily: 

• práce s keramickou hlínou; 
• cvičení pro správné držení těla s využitím rehabilitačních míčů; 
• psychomotorika (padák, dráhy...); 
• oslavy narozenin dětí; 
• hra na zobcovou sopránovou flétnu; 
• plavání; 
• lyžování s Lemurem v zimních měsících; 
• edukativně stimulační skupiny pro předškoláky; 

 
     

PROSTŘEDÍ 
Školní rok jsme zahájily v krásné budově s novou fasádou!!! S perfektně 
vybavenou přírodní zahradou! S novou druhou třídou Veverek! A s novou, 
zvětšenou koupelnou! Paráda!!!  
Po Vánocích přibyla ve třídách spousta nových hraček zejména díky sponzorské 
pomoci našich rodičů. Na jaře jsme mohli na zahradu pořídit nový dřevěný vláček 
a „květinové“ tabule na kreslení.  
Díky účasti v projektu „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků“ jsme získali 
keramickou pec. 
Bohužel nám uhynula část krušpánkového bludiště a tak jsme ji museli obnovit. 
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SPOLUPRÁCE 
Děkujeme zřizovateli za třídu Veverek a opravu fasády!!! 
A znovu musíme poděkovat „našim“ rodičům. Díky jejich pomoci a sponzorským 
darům jsme opět mohli zakoupit nové hračky, hra a pomůcky a doplnit vybavení 
nové třídy Veverek. A díky šikovným tatínkům jsme natřeli zahradní domečky a 
leccos opravili.  
Bezvadně se nám spolupracovalo s mateřskou školou logopedickou – už tradičně, 
dále se Střediskem výchovné péče, s Lipkou a Rozmarýnkem - v měsíci červenci u 
nás na návštěvě byla početná skupina učitelek z Prahy a Čech, které se u nás moc 
líbilo. Také nás navštívily studentky pedagogiky ze Stuttgartu a z brněnského 
pedagogického lycea. 
 
 

TĚŠILO NÁS, BAVILO NÁS A ZA ROK SE TADY ZASE SETKÁME!!! 
 
 
 
 
 
 


