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ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 

 
 
Srdečně zdravíme po dalším školním roce čitatele událostí v naší mateřské škole. 
 

 
 

ZAMĚSTNANCI: 
V tomto školním roce jsme pracovaly ve složení: paní učitelky Renata Pospíšilová, 
Iva Doležalová a Hana Dvořáková – obě na zkrácený úvazek, školnice paní Yveta 
Ševčíková, vedoucí školní jídelny Ladislava Nosová a kuchařka paní Martina 
Mackerlová. Paní učitelka Hana Dvořáková skončila na pozici učitelky na konci 
dubna z rodinných důvodů, nadále zůstala jako logopedka a poskytovala dětem 
individuální logopedickou péči. Jako učitelka se k nám přidala paní Lenka Syrová. 
V dubnu se konalo nové konkurzní řízení na pozici ředitelky školy. Výsledek - 
ředitelkou školy zůstává Martina Šplíchalová. 
 

 
 



DĚTI 
Stále zůstáváme škola s prodlouženým provozem, děti u nás mohou pobývat od 
pondělí do pátku denně v době od 6.30 do 18.00 h. V tomto roce se k nám přidalo 
13 nováčků, skoro všichni tříleťáčcci. Zvykli si u nás rychle! S lodním kalendářem, 
který nám ukazoval, jak rychle plujeme k prázdninám a novým námořnickým 
pokřikem „HIP, HIP, HURÁ, MY SE MÁME, ZVEDNEM KOTVY, VYPLOUVÁME!“, 
jsme vyrazili na dobrodružnou plavbu školním rokem 2013/2014!!! Bylo nás 28 
námořníků a několik kapitánů.  
 

 
 

 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu „ Teče řeka 
Brnem dolů, my tou řekou plujem spolu“. Navázali jsme na to, co už jsme s tímto 
programem zažili a dál se na naší plavbě snažíme, aby nám všem na jedné lodi bylo 
pohromadě dobře. Takže jsme společně psali lodní deník, snažili se dodržovat 
pravidla plavby a podle toho, o čem jsme si povídali, zpívali, malovali atd. jsme se 
opět plavili na různých druzích lodí.  
 
 
 



Ve filozofii školy jsme kladli velký důraz na environmentální výchovu, využívali 
jsme konkretizovaný vzdělávací program rozdělený do ročních období. Velké 
možnosti nám otevřela nově zrekonstruovaná školní zahrada, na které teď máme 
velkou dřevěnou loď, několik nových průlezek, meteorologickou stanici, vrbový 
tunel a altán, Babiččinu bylinkovou zahrádku, ovocné keře, domečky pro hmyz, 
pítka pro ptáky, bludiště s rozhlednou, tkalcovskou osnovu i zvonkohru. Takže 
jsme mohli pečovat o rostliny, pozorovat, experimentovat, sportovat i tvořit. 
V červnu naše zahrada získala certifikát Přírodní zahrada! 
Dále jsme třídili odpad. V tomto roce jsme se posunuli v soutěži ve sběru starého 
papíru na 4. místo!!! A rostlinný odpad jsme začali dávat na kompost. 
I v tomto roce jsme dbali na dodržování lidových tradic a zkoušeli dělat spoustu 
věcí „postaru“ a taky vytváříme svoje vlastní tradice, takže další předškoláci mají 
svůj otisk na školním totemu. 
Důležitá pro nás byla také oblast zdravého životního stylu. Pravidelně jsme cvičili 
na míčích, s padákem apod., pískali na flétnu, starší děti mohly chodit do plavání. 
Paní kuchařka nám připravovala samá zdravá jídla a my jsme se snažili se naučit 
ochutnat všechno! 
Předškoláky jsme vedli k samostatnosti a tak se také naučili plnit své týdenní 
úkoly a odměnit se za to korálkem navlečeným na šňůrku. Jejich pracovní složky 
se tak za rok pěkně zaplnily. 

 

 
 

 



KALENDÁRIUM AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 

 
ZÁŘÍ 

• zahájení nového školního roku a přivítání nových školkáčků; 
• slavnostní otevření nově zrekonstruované velké herny; 
• ukázka výcviku dravých ptáků; 
• koloběžkiáda na školní zahradě; 
• ovocný týden;  
• schůzka s rodiči; 
• depistáž vývoje řeči dětí z SPC. 

 
ŘÍJEN 

• společné pracovní odpoledne s rodiči – podzimní Strašidláci z přírodnin a 
jejich instalace na školní zahradě; 

• bramborový týden s pečením brambor na školní zahradě; 
• „Barvínek ve školce“ - týden podzimních barev; 
• „Náš strom“ – fotografování vybraných „školních“ stromů na podzim; 
• divadelní představení „Dvě barevné pohádky“. 

 
LISTOPAD 

• Svatomartinská slavnost se zavíráním školní zahrady – dopoledne plné 
zábavných přírodovědných úkolů; 

• divadelní představení „Jak princ s rýmou zatočil“; 
• návštěva Wannieck  gallery – „O barevný poklad galerie“. 

 
PROSINEC 

• Velká Mikulášská slavnost s návštěvou Mikuláše, Čerta a Anděla s 
mikulášským nadělováním; 

• vánoční dílničky s vyráběním svíček, andílků, pečením perníků; 
• velká vánoční slavnost s nadílkou a vánočním cukrovím, vánoční vystoupení 

dětí pro rodiče; 
• Kouzelné Vánoce“ - vystoupení kouzelníka; 
• divadelní představení dětí z SVP – „Jak se zvířátka chystala na zimu“; 
• návštěva výstavy betlémů v Letohrádku Mitrovských. 

 
  
LEDEN 

• návštěva základní školy s předškoláky; 
• návštěva výstavy Josefa Lady v Muzeu města Brna; 
• divadelní představení „Hvězdné pohádky“. 

 



ÚNOR 
• návštěva hvězdárny a planetária – výukový program „Kouzelný útes“; 
• masopustní karneval; 
• „Náš strom“ – fotografování vybraných „školních“ stromů v zimě. 

 
BŘEZEN 

• vynášení Smrtky a vítání jara; 
• Slavnost jara na školní zahradě – dopoledne s přírodovědnými úkoly; 
• otevírání studánek; 
• divadelní představení „O třech prasátkách“; 
• vycházka na Kamenný Vrch – kvetoucí koniklece; 
• výstava výtvarných prací dětí – Mateřinka 2014; 
• týden s Knihomolem s návštěvou Mahenovy knihovny v Kohoutovicích. 

 

 
 
DUBEN 

• aprílová školka – den naruby; 
• oslavy Velikonoc s barvením vajec, pletením pomlázek, pečením beránka a 

jarním muzicírováním;  
• Slavnost planety Země s úkoly na školní zahradě; 
• Společné pracovní odpoledne s rodiči – zpracování odpadových materiálů; 
• kuličkiáda na školní zahradě; 
• dobrodružná vycházka na „Juranku“; 



• „Náš strom“ – fotografování vybraných „školních“ stromů na jaře, frotáž 
kůry; 

• divadelní představení „Malá medvědí pohádka“. 
 

 
 

 
KVĚTEN  

• Slavnost maminek – dětské vystoupení – pásmo říkadel, tanců a písniček 
„Řemeslnické“, cvičení na míčích „Jarní píšťalenky“, psychomotorika s 
padákem, ochutnávka školního stravování; 

• výukový program Rozmarýnku (Lipka - školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání) „Do obory za zvířátky“ a „Bylinkárna“; 

• Slavnost maminek; 
• společné fotografování; 
• preventivní program studentů Dentální medicíny – péče o dětský chrup; 
• divadelní představení v divadle Radost „Broučci“. 



 
 
 
ČERVEN 

• Týden dětských radovánek s malováním pohádkových triček, pohádkovými 
úkoly na školní zahradě „Do pohádky s Kašpárkem“;  

• pasováním nových rytířů (předškoláků) s otisky dlaní na školní totem; 
• divadelní představení dětí z SVP – „Jak zvířátka zachránila slůně“; 
• divadelní představení „Pták Ohnivák a Liška Ryška“; 
• slavnostní otevření nové školní zahrady pro děti z MŠ; 
• pohádkové olympijské hry; 
• školní výlet do vyškovské zoologické zahrady; 
• výukový program Rozmarýnku (Lipka - školské zařízení pro environmentální 

vzdělávání) „Bylinkárna“; 
• křest „školní“ lodi Svratka a vztyčení lodní vlajky; 
• „Náš strom“ – fotografování vybraných „školních“ stromů v létě. 

 



 
 

 



Mezi pravidelné aktivity v tomto školním roce 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 s nově opravenou hernou, ve které je nové obložení, nová 
sedací souprava, nová skříň na tělovýchovné nářadí a taky nový basketbalový koš, 
dřevěná překážková dráha, švédská lavička a tak dále a tak dále...  
Po Vánocích přibyla také spousta nových hraček. Na zahradě teď máme velkou 
trampolínu a hry jako Bollo a kroket. Pro logopedii mohly děti používat nové 
logopedické zrcadlo. 
Didaktické pomůcky pro děti jsme získali i díky účasti na seminářích a členství 
v Síti mateřských škol podporujících ekologickou výchovu Mrkvička. 
No a ta naše zahrada!!! A máme i nové zahradní domečky na hračky… 
 

 



 
 
 

SPOLUPRÁCE 
Znovu musíme poděkovat „našim“ rodičům. Díky jejich pomoci a sponzorským 
darům jsme opět mohli zakoupit mnoho nových hraček, her a pomůcek a měli jsme 
velmi štědrého Ježíška. Taky jsme zase společně sbírali papír a krmili 
Hliníkožrouta. A díky šikovným tatínkům jsme leccos opravili.  
Zachránili jsme zajíce Tlapku díky spolupráci se záchrannou stanicí pro ptáky a 
drobné hlodavce.  
Keramiku nám několikrát vypálily kolegyně z MŠ logopedické, děkujeme! 
 
 

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


