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ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 

Tady je naše zpráva o našem dalším společném roce na Veslařské.  

Slyšte, slyšte: 

 

ZAMĚSTNANCI 

Tento školní rok pro nás znamenal spoustu a spoustu změn. Pracovaly (samá 

děvčata) jsme ve velmi obměněném pracovním složení. Odešla od nás paní učitelka 

Pospíšilová, takže ve třídě Zajíčků pracovala s ředitelkou Martinou Šplíchalovou 

paní učitelka Zlatka Lunerová (na konci školního roku už Zdražilová). Jaroslava 

Štolfová převzala třídu Veverek plnou nováčků. A naší další pedagogickou posilou 

se stala paní učitelka Jana Němcová. 

Bohužel nám totiž hned na začátku školního roku vážně onemocněla paní učitelka 

Renata Brožková. Budeme jí moc držet pěsti a doufáme, že se k nám po čase zase 

vrátí. Máme ji všichni moc rádi.  

Naštěstí naše vzorné paní provozní s námi zůstaly - paní školnice Vladimíra 

Bednářová a paní provozní Iveta Ježková – takže o čistotu a pořádek jsme se 

nemuseli strachovat. 

Bát jsme se ale museli o kila navíc, protože naše paní kuchařka Simona Hublíková 

je super kuchařka a vařila výtečně a zdravě a dávala nám celý rok pořádné porce. 

Spolu s paní vedoucí školní jídelny Ladislavou Nosovou se vzorně staraly taky o 

děti s různými dietami, takže si u nás pochutnali i ti, kteří nemohou jíst úplně 

všechno.  

A na pozici školní asistentky s námi zůstala i paní Zora Barkerová. 

V tomto školním roce získala ředitelka školy ocenění Výrazná pedagogická 

osobnost roku. 

DĚTI 

Školu navštěvovalo 39 dětí, protože dům zůstává pořád stejně velký a víc se nás 

do něj nevejde. Jezdily k nám zase děti z celého Brna a mohly s námi být každý 

všední den od 6.30 do 18.00 hodin. 

Do třídy Zajíčků přibylo 7 nových dětí. Jinak se v ní sešly dohromady všechny 

děti z obou tříd, které už k nám do školky chodily. Zajíčků bylo celkem 25. 

Veverky byly v úplně nové partě – nová paní učitelka a 14 nových veverčat.  

V obou třídách spolu „plavaly“ děti tříleté až šestiletí předškoláci. 
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Předškoláčků bylo ve školce celkem 11 a do školy odešli všichni kromě dvou, kteří 

s námi zůstanou ještě další rok a budou naší posilou pro další školní rok.   

 
Ve třídě Zajíčků 

 
Ve třídě Veverek 
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Co všechno jsme zažili? Takže: 

 

KALENDÁRIUM AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 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;  

 podzimní výstava „Co nám roste na zahrádce“ 

 depistáž vývoje řeči dětí provedená SPC; 

 návštěva Otevřené zahrady pod Špilberkem s programem „Dědek řepu 

zasadil“; 

 muzikoterapeutický program pro předškoláky; 

 výukový program Lipky – „Jabloňka a Ořešánek“; 

 výukový program Rozmarýnku pro předškoláky - „Babiččina zahrádka“;  

 



Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace 

 

 

 „Slavnost stromů“ - dopoledne s přírodovědnými úkoly na naší zahradě;  

 

 
 

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

 divadelní představení „Pipi dlouhá punčocha“ 

 “Rýmovačky“ - týden ve společnosti rýmů, básniček a říkadel;  

 „Svatomartinská slavnost“ - dobrodružná výprava ke svatému Martinovi na 

naší zahradě… 

 divadelní představení v divadle Radost „Sněhurka a sedm trpaslíků“; 

 „Míček Flíček a Drak Mrak“ - společné tvořivé odpoledne pro děti a rodiče u 

nás ve školce; 

 konzultační hodiny pro rodiče nových dětí; 

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

 
 divadelní představení „Zimní pohádka“;  
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 „Vánoční pečení s babičkami“ - pečení tradičního vánočního cukroví 

s babičkami dětí; 

 Vánoční jarmark – tradiční vánoční dárky, nákup na školkových trzích, 

rozsvícení školního stromečku, dárky pod stromečkem, pochoutky, tradiční 

školkové bramboráky a nealko punč, koledy a vánoční kouzla…; 

 „Ježíškovo nadělování ve školce“;¨ 

 

 
 návštěva výstavy betlémů v Letohrádku Mitrovských; 



Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace 

 

 

 „Sněhulákování“ – stavby ze sněhu na školní zahradě; 

 návštěva Hvězdárny a planetária s výukovým programem; 

 

 
 

 hudební výukový program Filharmonie Brno „Čtyři roční období“; 

 konzultační hodiny pro rodiče předškoláků; 

 zimní olympiáda na školní zahradě - nejrůznější sportovní disciplíny 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, 
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medvěd a sladké koblížky; 

 
 muzikoterapeutický program „Co je to za divné nástroje?“; 

 „Školková knihovna otevřená“ – půjčování pohádkových knížek domů; 

 „Kdo je ta paní v knihovně?“ - návštěva kohoutovické pobočky Knihovny Jiřího 

Mahena; 

 návštěva hasičárny v Komíně; 

 
 interaktivní divadelní představení „Sluníčko“; 
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 „Vodníci“ – vyčištění studánky a pálení Moreny na školní zahradě;  

 „Slavnost planety země“ s plněním přírodovědných úkolů a s vytvořením 

Recykláčka; 

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

pletí…aneb jakou dá zahrada práci…; 

 „Čarodějná školka“ – rej čarodějnic a vaření lektvarů ve školce; 

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

školce; 

 

 
 

 „Námořnická tričkárna“ – malování letošních námořnických triček; 

 fotografování dětí; 

 společné sběrové dny; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozloučení s předškoláky s vystoupením dětí pro rodiče a kouzelnickým 
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představením. 

 

 
 

Na jaře 2020 se ale přihodilo něco naprosto nepředstavitelného. Napadl nás 

koronavirus. Ne nás ve školce, ale nás úplně všechny. Vypukla pandemie. Něco, co 

jsme si vůbec nedokázali představit, nám najednou změnilo život a svět. Od 

března se zavřely hranice, školy, obchody, kanceláře, kina, tělocvičny, hřiště, 

divadla… Schovali jsme se doma a doufali, že se k nám domů nebezpečný virus 

přes dezinfekci nedostane. Začali jsme šít roušky a schovávat se za nimi, přestali 

jsme se potkávat, podávat si ruce, dávat si pusy, začali jsme se s babičkami a 

dědečky vídat jen přes počítač nebo slýchat po telefonu… Začali jsme sledovat 

čísla, zprávy, nemocnice, sousední státy… A pořád jsme si říkali, že to 

zvládneme…Bylo to divné, zvláštní, jiné, nové… 

 

Od 17. 3. do 22. 5. 2020 byla uzavřená i naše mateřská škola. V červnu jsme se ve 

školce znovu potkali, ale i náš školkový život a  provoz byl výrazně ovlivněn 

hygienickými požadavky a doporučeními až konce školního roku 2019/2020. Ještě 

že máme tu naši úžasnou zahradu!!! Skoro pořád jsme byli venku, jedli jsme na 

terase. Učili a hráli jsme si tam, pozorovali jsme, co se tam děje, pěstovali, 

zalévali a měli se spolu zase moc fajn.   

Na základě uzavření školy na jaře a zájmu rodičů byla pak škola mimořádně po 

souhlasu zřizovatele otevřena i v červenci. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 
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Posledním rokem jsme pracovali, hráli si, učili se podle školního kurikula podpory 

zdraví „Teče řeka Brnem dolů, my tou řekou plujem spolu“. Zažili jsme toho vážně 

hodně a hodně, hodně nového, hodně legrace, hodně práce, hodně úkolů, hodně 

úspěchů, hodně zpívání, běhání, stavění, tvoření, malování, čtení, povídání, ale 

taky dost starostí a nemocí. 

Na jaře jsme společně náš školní vzdělávací program aktualizovali, přepracovali, 

připravili pro další období a podařilo se nám obhájit členství v síti „Škola 

podporující zdraví“ a máme z toho radost. Vždyť tento školní rok nám znovu 

ukázal, jak je naše zdraví důležité.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Pravidelně jsme prováděli tyto aktivity: 
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 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. 

 

I v tomto školním roce u nás probíhala praxe studentek Masarykovy univerzity, 

budoucích paní učitelek v mateřské škole, protože jsme fakultní mateřskou 

školou. Jarní praxe ale zastavil koronavirus. 

 

SPOLUPRÁCE 

V tomto školním roce nás koronavirus dost uzavřel v našem vlastním školkovém 

světě. Ještě na podzim jsme měli spoustu návštěv – babičky, divadla, výukové 

programy, studentky. Ale na jaře, zrovna když u nás na návštěvě a na divadle byli 

sousedé z logopedické mateřské školy, přišla poprvé šokující zpráva o uzavření 

škol. Nemohli jsme uvěřit, to nikdo z nás nezažil… 

Jsme pyšní na naši spolupráci s rodiči dětí, byli to zase úžasní parťáci a i díky 

jejich pochopení a vstřícnosti jsme propluli podivným jarem 2020 bez ztráty 

směru a bez potopení. Tak díky všem, to je třeba říct. 

 

 
PROSTŘEDÍ 
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Pořídili jsme nové kryty na topení v jídelně školy a nové skříňky na ručníky 

v koupelně dětí. V souvislosti s pandemií covid–19 jsme zakoupili také zásobníky 

na jednorázové papírové ručníky a dávkovač na dezinfekci.  

Během uzavření mateřské školy na jaře jsme nezaháleli, vymalovalo se 

v prostorech využívaných pro školní stravování (kuchyně, výdejna, vajíčkárna). Byl 

pokácen suchý smrk na školní zahradě. 

Během července a srpna 2020 proběhla další sanace zdí a výmalba ve skladu 

v suterénu školy. 

Z prostředků zřizovatele proběhla v průběhu roku oprava havarijní situace na 

dětském WC a koupelně (ucpané odpady, odpadová šachta prorostlá kořeny 

stromů) a oprava kabeláže venkovního osvětlení (porušená kabeláž opakovaně 

zapříčinila výpadky proudu v celé budově školy). 

Taky jsme měli velkou radost, protože jsme uspěli a získali jsme grant na další 

úpravy ukázkové přírodní zahrady a realizaci přírodní učebny na školní zahradě a 

máme v plánu spoustu nových věcí. Realizace začne až po prázdninách, ale v tomto 

školním roce jsme to všechno museli připravit. 
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TĚŠILO NÁS, BAVILO NÁS A ZA ROK SE TADY ZASE SETKÁME!!! 


