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ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
 

Další školní rok je za námi a sluší se o něm něco napsat.  

Takže vězte: 

 

 

 



Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace 

 

 

ZAMĚSTNANCI 

Pořád jsme fungovali jako dvoutřídní mateřská škola s prodlouženým provozem. 

Zakládali jsme si na našem „rodinném“ pojetí a to k nám přilákalo spoustu dětí 

z celého Brna, kterým to v menším počtu prostě sedí víc. 

Jenže to taky znamenalo, že nás na to všechno zase bylo jen pár:  

Martina Šplíchalová – ředitelka školy,  

paní učitelky Renata Pospíšilová, Renata Brožková a nově Zlatka Lunerová, která 

v jiné mateřské škole pracovala už delší čas, ale u nás nově jako kvalifikovaná 

paní učitelka. 

Za všechen úklid byly opět zodpovědné naše paní školnice Vladimíra Bednářová a 

paní provozní Iveta Ježková. 

Naše vedoucí školní jídelny paní Ladislava Nosová se o naše hladové žaludky 

starala společně s paní kuchařkou Dagmar Nárožnou.  

Paní Ježková se na podzim vydala na měsíc do lázní na zotavenou, což jsme jí 

trochu záviděli, ale také přáli a s úklidem nám přišla vypomoci paní Zora 

Barkerová. A protože se k nám fakt výborně hodila, podařilo se nám si ji i díky 

Úřadu práce od jara nechat jako velkou pomoc - hlavně s naší skvělou, ale 

náročnou zahradou.  

Jsme moc rády, že k nám pravidelně docházel na chlapské práce i úžasný 

„školkový dědeček“ pan Rostislav Cichra. 

A naše „školkové“ babičky ve složení Miroslava Cichrová a Iva Doležalová, nám 

zůstaly věrné i v tomto školním roce. 
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DĚTI 

Školu navštěvovalo 39 dětí, protože víc se k nám prostě nevešlo. Třídy Zajíčků 

(25 dětí) a Veverek (14 dětí) pokřtily nové plavčíky, kterých s námi pro školní rok 

rok 2017/2018 vyplulo 14 a byli mezi nimi už zdatní předškoláci a noví maláčci.  

Předškoláčků jsme měli jen velmi poskrovnu, o to početnější a zdatnou skupinu 

vytvořili středňáci. V našich věkově smíšených třídách to fungovalo bez 

problémů, jen některým maláčkům to chviličku trvalo, než si na nás všechny 

zvykli.    

Pokroky dětí mohli rodiče a všichni známí na vlastní oči vidět na naší velké 

rodinné zahradní slavnosti v červnu. Děti ukázaly, co všechno dokáží na 

rehabilitačních míčích, jak dokáží tančit, zpívat a nosit kroje, předškoláci zahráli 

divadlo, své přírodovědné znalosti děti ukázaly rodičům při společné zahradní 

hře,  společně s rodiči vyrobily úžasné textilní tašky, daly jim ochutnat, co se dá 

vykouzlit ze školkových bylinek k jídlu a pití, na zahradní výstavě vystavily své 

výtvarné výtvory a pro všechny bylo připraveno překvapení – pro maminky 

keramický náhrdelník a bylinka a pro tatínky perníkové srdce. 

Bylo to neuvěřitelné, dokonalé a byly jsme na ně moc pyšné!!!  

(A na sebe teda taky!!!) 
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Co všechno jsme zažili? Takže: 

 

KALENDÁRIUM AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

 

 zahájení nového školního roku a přivítání nových „školkáčků“;  

 schůzka s rodiči;  

 „Setkání vysloužilých námořníků“ – zábavné odpoledne s bývalými předškoláky;  

 koloběžkiáda na školní zahradě;  

 ovocný týden;  

 depistáž vývoje řeči dětí provedená SPC; 

 návštěva výukového programu „Když kámen promluví“ ve Vida science centru; 

 

 
 

 „Babiččina vařečka“ aneb školková babička vaří pravou bramboračku a peče 

brambory v popelu v našem ohništi;  

 podzimní zahradní slavnost - úkoly s přírodovědným zaměřením;  

 „Dráčkování“ – pouštění draků, dračí hry a závody v parku u Anthroposu; 

 „Dýňování“ - společné tvořivé odpoledne pro děti a rodiče a vytvoření 

dýňových strašidel; 

 „Babiččina barevná paleta“ aneb druhá školková babička čaruje s podzimními 

barvami;  

 návštěva 3 výstav v jednom v letohrádku Mitrovských 

("Večerníček Pat a Mat", "Dějiny módy na panenkách", "Modely autíček"); 

 „Svatomartinská slavnost“ - dobrodružná výprava ke svatému Martinovi na 

naší zahradě… 
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 environmentální program „Barevný les“; 

 konzultační hodiny pro rodiče předškoláků; 

 „Vánoční vystoupení pro babičky (a dědečky)“ - vystoupení dětí v Domě 

důstojného stáří Betanie v Maloměřicích; 

 
 

 „Mikuláš ve školce“ - návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla s mikulášskou 

nadílkou; 

 adventní vystoupení předškolních dětí na rozsvícení vánočního stromu 

v Jundrově;  

  „Vánoční pečení s babičkami“ - pečení tradičního vánočního cukroví 

s babičkami dětí; 
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 „Ježíškova vánoční hra“ pro děti a rodiče na školní zahradě; 

 „Vánoční muzicírování“ - koledování s klavírem, houslemi, kytarou…;  

 „Ježíškovo nadělování ve školce“; 

 návštěva výstavy betlémů v Letohrádku Mitrovských; 

 výuková lekce Malé technické univerzity s lego stavebnicí „Malý architekt“; 

 bazárek zimního oblečení a sportovních potřeb; 

 výukový program v Ekocentru Hlídka „Předu, předu bílou nitku“; 

 „Sněhulákování“ – stavby ze sněhu na školní zahradě; 

 přebory v bobování na školní zahradě; 

 „Tančírna aneb dětský ples“ – společenský tanec, dámská volenka, plesová 

tombola, krásná hudba, noblesa a zdvořilost…; 

 

 
 

 „Masopustní rej masek“ – tradiční masky dětí, Pronóbus, počítající kobyla, 

medvěd a sladké koblížky; 

 zimní olympiáda na školní zahradě - nejrůznější sportovní disciplíny na školní 

zahradě  

 „Babiččina krejčovská dílna“ a „Dědečkova nářaďovna“ - vyšívání se školkovou 

babičkou a zatloukání se školkovým dědečkem…; 

 „školková knihovna otevřená“ – půjčování pohádkových knížek domů; 

 „S knihomolem do knihovny“S př - návštěva kohoutovické pobočky Knihovny 

Jiřího Mahena; 
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 vynášení Smrtky a vítání jara aneb hup s Morenou do řeky Svratky;  

 

 
 

 vycházka do přírodní rezervace Kamenný Vrch na koniklece; 

 

 
 

 „Aprílová školka aneb den naruby“; 

 návštěva 1. tříd v ZŠ Jasanová s předškoláky;  
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 „Lesobádání“ - výukový program v kohoutovickém lese; 

 „Slavnost planety země“ s plněním přírodovědných úkolů; 

 jarní zahradnická škola - jarní péče o školní záhonky, přesazování, rytí, 

pletí…aneb jakou dá zahrada práci…; 

 kuličkiáda - klasická cvrnkaná do důlků na školní zahradě; 

 „preventivní program o zubní hygieně a péči o dětské zuby; 

 „Jak to chodí u zvířátek“ - výukový program v brněnské ZOO;  

 „Brněnské pověsti“ - vycházka do středu města Brna se zábavnými úkoly o 

Brně, fotografováním památek…;  

 „Nemocnice zvířátek“ - výukový program VOŠZ; 

 „Čarování“ aneb vystoupení opravdického kouzelníka; 

 „Převeliká školková slavnost“ na školní zahradě – společná oslava svátku 

maminek, dne otců, dne dětí, pasování předškoláků s prezentací zaměření 

školy, vystoupením dětí, zahradní hrou, výstavou prací dětí a ochutnávkou 

školního stravování; 

 „Velký námořnický koncert“ - výchovný koncert s mnoha hudebními nástroji ve 

školce; 

 „Námořnická tričkárna“ – malování letošních námořnických triček; 

 školní výlet do Sloupsko - Šošůvských jeskyní; 
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 výuková lekce Malé technické univerzity s lego stavebnicí „Stavitel mostů“; 

 pravidelná divadelní představení v mateřské škole; 

 fotografování dětí pro rodiče; 

 společné sběrové dny. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Už třetím rokem jsme byli zařazeni do sítě „Škola podporující zdraví“ a jsme na 

to hrdí. Vzdělávání dětí probíhalo podle osvědčeného, aktualizovaného a 

doplněného Školního kurikula podpory zdraví „Teče řeka Brnem dolů, my tou 

řekou plujem spolu“.  

A bylo toho zase moc a moc, co jsme se naučili, dozvěděli, prožili, zazpívali, 

zatancovali, prohlédli, naposlouchali, vyrobili, namalovali, vymodelovali, vyšili, 

zatloukli, snědli, vypili, upekli, uběhli, ujeli, ušli, vyzkoušeli, objevili, vypěstovali, 

viděli, slyšeli, ohmatali, ochutnali, očuchali … a to všechno spolu dohromady a 

přitom každý po svém! No není to tak trochu zázrak? My si myslíme, že je.  

A pořád platilo:  

„Kdo si hraje, ten je zdravý, toho život neunaví,  

buďte taky bujaří, všechno se nám podaří!“ 
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Mezi pravidelné aktivity ve školním roce 2017/2018 patřily: 

 cvičení na rehabilitačních míčích a psychomotorika; 

 hra na zobcovou sopránovou flétnu; 

 předplavecký výcvik - spolupráce s oddílem Plavecká škola Brno 

 lyžování (v zimních měsících) - spolupráce s občanským sdružením Lemur; 

 in-line bruslení (v červnu) - spolupráce s občanským sdružením Lemur 

  „Námořnická škola“ – skupinová příprava předškolních dětí s využitím 

materiálů pro edukativně stimulační skupiny; 

 pravidelné keramické dílničky; 

 „Hýbánky“ – pohybové hry, atletická a gymnastická příprava  

 Edukativně stimulační skupiny – příprava předškoláků na vstup do základní 

školy společně s rodiči. 

 

 
 

Probíhala u nás praxe studentek Masarykovy univerzity, budoucích paní učitelek 

v mateřské škole, protože jsme fakultní mateřskou školou. 

A taky jsme měli několik vzácných návštěv – třeba autobus paní učitelek z Prahy 

a Čech, které se jako my zajímaly o environmentální vzdělávání a přijely to k nám 

okouknout. 
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PROSTŘEDÍ 

Zase jsme pořídili spoustu nových věcí - dětské židličky do jídelny, novou 

dětskou kuchyňku do Zajíčků, molitanové kostky pro děti, CD přehrávače do obou 

tříd, uzamykatelné kontejnery do tříd, lednice do výdejny stravy i do školní 

kuchyně a taky spoustu hraček, her, knížek a pomůcek… Díky, sponzoři! 

Na školní zahradu jsme umístili venkovní pracovní ponk, dřevěné lavičky, a 

protože nám uschnul jeden z našich stoletých smrků a museli jsme ho nechat 

pokácet, využili jsme jeho dřevo a vlastními silami jsme vytvořili sloupky 

s vývojovými stadii živočichů, ozdobné truhlíky na květiny a taky hmatovou 

lavičku, mozaikový stůl pro pitný režim atd. 

Díky zapojení dvou paní učitelek do projektu Kolegiální podpora v oblasti EVVO 

na školní zahradě děti s učitelkami vytvořili velkou zeměkouli se světadíly a 

typickými živočichy. Paráda! 

A díky zapojení školy do projektu MMB  při tvorbě metodiky prevence sexuálního 

zneužívání dětí pro předškolní pedagogy (čehož jsme se trochu obávaly a moc se 

nám do toho nechtělo, ale nakonec to vypadá fajn a věříme, že to bude moc 

užitečné) získala škola nové lanové bludiště a několik nových hraček na školní 

zahradu. 

Taky jsme nechali opravit zídky u schodiště na horní část školní zahrady,  

vymalovat některé místnosti a vyměnit staré dveře v suterénu školy.  

Díky zřizovateli pak proběhla výměna venkovního osvětlení na přístupové cestě ke 

škole a vyčištění kanalizace (tomu předcházela hrozná havárie v průběhu školního 

roku) a oprava zcela nevyhovujícího skladu potravin. 

V zimě nás trochu zaskočila parkovací nehoda s naraženým sloupkem u brány, ale 

už je všechno spravené. A zase je to tady krásnější… 

 

 
 

 

 

 

 



Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace 

 

 

SPOLUPRÁCE 

Hýčkali jsme si ji s mateřskou školou logopedickou – máme se s kolegyněmi rády, 

taky s jundrovskou radnicí – naši koledníci všechny okouzlili svým vánočním 

vystoupením o jundrovských Vánocích, s jundrovskou školou, s Domovem 

důstojného stáří Betanie, kde naši koledníci taky babičky a dědečky potěšili 

vánočním vystoupením, dále s vilou Stiassni na Hroznové, kam nás několikrát 

pozvali… 

A hlavně máme skvělé partnery v rodičích, s některými jsme se letos loučili fakt 

jen nerady… 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 


