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ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 
 
Tak Vás zase po roce vítáme při čtení.  
Tentokrát ručně: 
 

 

 

  

 



Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace 
 
 

ZAMĚSTNANCI: 
V tomto školním roce jsme dále fungovali jako dvoutřídní mateřská škola s 
prodlouženým provozem. Takže jsme pracovaly ve složení:  
Martina Šplíchalová – ředitelka školy,  
paní učitelky Renata Pospíšilová, Renata Brožková, nově se stala posilou týmu 
slečna Petra Bezděková. 
Školnice paní Yveta Ševčíková nám v říjnu onemocněla a do konce školního roku 
s námi pracovala jako školnice paní Iveta Ježková. 
Vedoucí školní jídelny zůstává Ladislava Nosová, kuchařka paní Martina 
Mackerlová odešla v listopadu a novou paní kuchařkou se stala Dagmar Nárožná. 
Odpolední uklízečku bychom nevyměnily, je jí paní Vladimíra Bednářová.  
Jako externí logopedku jsme získali Kamilu Janštovou. 
A s radostí oznamujeme, že se všemi opravami a nutnými pracemi nám pomáhal 
„školkový dědeček“ pan Rostislav Cichra. 
A musím zmínit také skvělé „školkové“ babičky ve složení Miroslava Cichrová, Iva 
Doležalová, Bohuška Marečková a Vlasta Stáňová. 
Jsme rády, že s námi jako školkové babičky zůstávají dál.  
 

 



Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace 
 
 

DĚTI 
Školu navštěvovalo 39 dětí rozdělených do tříd Zajíčků (25 dětí) a Veverek (14 
dětí) a na plavbu se s námi vydalo 8 nových plavčíků.  
V tomto školním roce tvořili předškoláci silnou skupinu - bylo jich 21 a byli skvělí! 
S nadšením jsme mohli sledovat, jak se u nás proměnili z malých plavčíků na 
skutečně zdatné námořníky a byli jsme nadšené, co všechno dokázali. Od 
velkolepého vánočního vystoupení v Jundrově při rozsvícení vánočního stromu, 
přes vypěstování všeho možného i nemožného (můra lišaje!), vytvoření spousty 
perfektních výtvarných děl, se spoustou vědomostí, ochotou pomoci mladším 
v posádce, perfektními zdvořilostními návyky, skvělou samostatností až 
k závěrečnému jedinečnému vystoupení na vernisáži výstavy a rodinné slavnosti. 
Námořníkům všechna čest a všem paním učitelkám velké ocenění a poděkování!!! 
Nechť je zapsáno! 
Ale i mladší děti zvládly své první roky v mateřské škole velice úspěšně a mají 
skvěle nakročeno. 
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VZDĚLÁVÁNÍ 
Vzdělávání dětí probíhalo prvním rokem podle školního kurikula podpory zdraví, 
neboť škola se úspěšně zařadila mezi Školy podporující zdraví. Název 
vzdělávacího programu zůstává stejný „Teče řeka Brnem dolů, my tou řekou 
plujem spolu“, naplňuje však nově všechny podmínky nutné pro účast v tomto 
vzdělávacím programu a svým pojetím má vést děti k získání kompetencí podpory 
zdraví (jak zní oficiálně to, k čemu naše vzdělávání směřuje). Takže zdraví je pro 
nás prioritní hodnotou ve všech významech a souvislostech – zdraví fyzické, 
duševní, sociální. 
I v tomto roce jsme pokračovali v „plavbě na lodích“ – tedy věnovali jsme se 
mnoha tematicky zaměřeným aktivitám výtvarným, pohybovým, hudebním, 
pracovním, komunikačním, dramatickým, prosociálním, kooperativním, kreativním, 
prožitkovým zábavným, poučným, relaxačním, podporujícím, individuálním, 
skupinovým, vnitřním, venkovním………………………………………………………………………………….. 
Psal se lodní deník, sledoval lodní metr i kalendář, slavily se slavnosti, dodržovaly 
se tradice a nové se tvořily. Přibyly „Hýbánky“, “Keramické dílničky“, 
„Námořnická škola“, „Školkové babičky i dědečci“.  
 
Našimi prioritami zůstaly kromě oblasti zdravého životního stylu environmentální 
zaměření a dodržování lidových zvyků a tradic. 
Na školní zahradě přibyl vodní prvek, balanční kůly, houpadla, vysoké záhony, 
proutěné tee-pee, stopy zvířat, venkovní Člověče, nezlob se a piškvorky, dřevěné    
kuželky, skákací panák atd. atd. 
 
Celý rok jsme cvičili, znovu i s rehabilitačními míči – zavedli jsme „míčový den“, 
hráli na flétny, chodili plavat. 
  
Stále třídíme starý papír, plast, sklo, odpad na kompost a plastová víčka a už to 
nemusíme nikomu připomínat!  
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KALENDÁRIUM AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 
 
ZÁŘÍ 

• zahájení nového školního roku a přivítání nových „školkáčků“; 
• schůzka s rodiči; 
• koloběžkiáda na školní zahradě; 
• ukázka dravých ptáků z rajhradské záchranné stanice pro dravé ptáky v 

amfiteátru školní zahrady; 
• návštěva Vida centra s předškoláky; 
• výukový program Lipky „Jabloňka a Ořešánek“ s návštěvou přírodní 

zahrady; 
• ovocný týden; 
• „Babiččina vařečka“. 

 
 
ŘÍJEN 

• bramborový týden s pečením brambor na školní zahradě; 
• „Babiččino loutkové divadlo“; 
• depistáž vývoje řeči dětí z SPC; 
• podzimní zahradní slavnost na školní zahradě s plněním přírodovědných 

úkolů; 
• návštěva muzea Anthropos a výstavy Zdeňka Buriana „Výpravy do pravěku“; 
• výukový program Lipky s návštěvou přírodní zahrady; 
• divadelní představení „O zajíčkovi“; 

LISTOPAD 
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• fotografování dětí s vánočním motivem. 
• „Skřítkové podzimníčci“ - společné pracovní odpoledne s rodiči; 
• „Barvínek ve školce“ - týden podzimních barev; 
• „Dědečkovo kouzelné malování“; 
• konzultační hodiny pro rodiče; 
• vycházka do barevného kohoutovického lesa; 
• Svatomartinská slavnost se zavíráním školní zahrady; 
• divadelní představení „Adventní čas“; 
• adventní vystoupení předškolních dětí na rozsvícení vánočního stromu 

v Jundrově na první neděli adventní. 
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v  
PROSINEC 

• Velká Mikulášská slavnost; 
• „Vánoční tvoření a pečení s babičkou“; 
• zdobení vánočního stromečku pro zvířátka na školní zahradě;  
• Vánoční slavnost na školní zahradě s rozsvícením vánočního stromu; 
• Vánoční jarmark; 
• Ježíškovo vánoční nadělování s vánočním pochutnáním; 
• divadelní představení „Zimní pohádka“. 
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LEDEN 

• návštěva výstavy Betlémů v Letohrádku Mittrovských; 
•  „Sněhulákování“ na školní zahradě; 
• přebory v bobování; 
• návštěva základní školy Jasanová s předškoláky; 
• návštěva výstavy „Hádám, hádám, pohádku“ ilustrátorky dětských knih 

Vlasty Švejdové v Muzeu města Brna na Špilberku s předškoláky; 
• „Dědečkova technická dílna“; 
• divadelní představení „O Červené Karkulce“. 

 
ÚNOR 

• preventivní program o zubní hygieně a péči o dětské zuby; 
• masopustní rej masek; 
• „Masopustní čarování“ - představení kouzelníka; 
• „Babiččiny taneční hodiny“; 
• dny otevřených dveří; 
• návštěva Hvězdárny a planetária s předškoláky. 

 
BŘEZEN 

• vynášení Smrtky a vítání jara; 
• Slavnost jara na školní zahradě s plněním přírodovědných úkolů; 
• návštěva Přírodní rezervace Kamenný Vrch – koniklece; 
• návštěva Vily Stiassni – „Velikonoce paní Hermíny“; 
• „Školková knihovna otevřená“; 
• „Babiččina čítanka“; 
• „Za zvířátky do pohádky“ s návštěvou Mahenovy knihovny; 
• divadelní představení „Kocourek Modroočko“. 
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DUBEN 

• „Aprílová školka“ – den naruby; 
• Slavnost planety Země; 
• kuličkiáda na školní zahradě; 
• odpolední společné jarní tvoření –„Brouci z hlíny“; 
• „Babiččina jarní zahradnická škola“; 
• výukový program Lipky „Potkali se v kompostu“ s návštěvou přírodní 

zahrady; 
• interaktivní představení „Ukliďme les“. 

 
KVĚTEN  

• Slavnost maminek s dobročinným jarmarkem na školní zahradě; 
• výukový program Rozmarýnku „Dědečkův dvoreček“ s návštěvou přírodní 

zahrady; 
• divadelní představení „Matýsek a písmena“; 
• fotografování dětí; 
• výukový program „Co nám roste na zahrádce“ v Jurkovičově vile s 

předškoláky; 
• rodinná slavnost na školní zahradě s prohlídkou výstavy k 65. výročí 

otevření mateřské školy; 
• Velká výroční výstava „Ze staletí do staletí jdem“ pořádaná při příležitosti 

65 let od otevření školy v původní vile rodiny Stiassnich. 
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ČERVEN 

• Týden dětských radovánek – týden plný zábavy ke Dni dětí – „Brněnské 
slavnosti“; 

• „Za brněnským drakem“ - dopoledne plné „brněnských“ úkolů na školní 
zahradě; 

•  „Brněnský sportovní pohár“ -sportovní disciplíny na školní zahradě; 
• „Jmenování nových brněnských radních“ aneb pasování předškoláků;  
• „Hudební slavnost“ - skutečný koncert ve školce;  
• školní výlet na zámek v Boskovicích; 
•  „Tátafest“ - brigáda tatínků – vybudování nového vodního prvku na školní 

zahradě; 
• „Babiččino bylinkové čarování“; 
• návštěva školní slavnosti v MŠ logopedické se skákacím hradem. 
 

Mezi pravidelné aktivity ve školním roce 2015/2016 patřily: 
• cvičení pro správné držení těla s využitím rehabilitačních míčů; 
• psychomotorika (padák, dráhy...); 
• oslavy narozenin dětí; 
• hra na zobcovou sopránovou flétnu; 
• práce s keramickou hlínou - pravidelné keramické dílničky; 
• „Námořnická škola“ – skupinová příprava předškolních dětí s využitím 

materiálů pro edukativně stimulační skupiny; 
• „Hýbánky“ – pohybové hry, atletická a gymnastická příprava;  
• předplavecký výcvik - spolupráce s oddílem Plavecká škola Brno; 
• lyžování s Lemurem v zimních měsících; 
• individuální logopedická péče – spolupráce s SPC Veslařská a externí 

logopedkou. 

 



Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace 
 
 

PROSTŘEDÍ 
V tomto školním roce jsme zahájili s nově opravenými zídkami u vstupu do areálu 
školy, takže už se k nám zase vstupuje krásnou bránou. 
Taky jsme nechali vyspravit šatnu pro zaměstnance, máme tam teď krásná 
pohodlná, červená křesla, do kterých jsme si ale zatím vůbec nesedli. 
Doplnili jsme sedačku do třídy Veverek, skříně na hry a pomůcky v jídelně. Díky 
štědrým sponzorským darům rodičů jsme mohli dokoupit další hračky a pomůcky 
pro děti a spoustu věcí na školní zahradu. 
A díky zřizovateli si můžeme koupit nový sporák a vanu pro udření teploty 
vydávaného jídla. 
 

SPOLUPRÁCE 
A za to děkujeme! 
A znovu musíme poděkovat „našim“ rodičům. Díky jejich pomoci máme nový 
rybníček i s potůčkem. A díky dětem i s rybami a dalšími živočichy (keramickými i 
kamennými).  
Bezvadně se nám spolupracovalo s mateřskou školou logopedickou – už tradičně,   
s Vilou Stiassni na Hroznové (moc nám pomohli s hledáním „naší“ historie), 
s jundrovskou radnicí, s jundrovskou školou a vůbec jsme v Jundrově trošku víc 
zapustili kořeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


