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Slovo úvodem
Kalendářní rok 2019 byl pro naši mateřskou školu rokem zpětné vazby, neboť v jeho průběhu 
proběhla v MŠ hloubková kontrola České školní inspekce. Kontrola ohodnotila školu hned  
v několika oblastech jako „příklad inspirativní praxe“ a dala tak vedení školy ujištění o dob-
rém směřování pro budoucnost. Díky výbornému hodnocení ČŠI zahájila škola intenzivnější 
spolupráci s Masarykovou univerzitou a stala se její „fakultní školou“.

Charakteristika 
Mateřské školy Milosrdných bratří

 
Kapacita školy a změny v průběhu roku 2019

V jednotřídní mateřské škole se v roce 2019 vzdělávalo 15 dětí při celodenní docházce.  
Ke konci školního roku ukončilo docházku 5 dětí a 5 nových dětí bylo přijato k celodennímu 
vzdělávání. Během školního roku pak nedošlo k žádným změnám ve složení třídy, v létě pak 
školka poskytla 2 místa pro 2 děti z jiné mateřské školy.

Zápis pro rok 2019/2020

Pro školní rok 2019/20 byly přijaty v řádném přijímacím řízení celkem 4 dětí, jedno dítě bylo 
přijato během prázdnin na uvolněné místo. V řádném přijímacím řízení nebylo přijato 19 dětí 
z kapacitních důvodů.

Společnost s ručením omezeným
Vídeňská 7, 639 00  Brno
032 69 205
Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha  
– Milosrdných bratří v Brně
IČO 15531678
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno
br. Martin Richard Macek, OH
Bc. Petra Škrdlíková
7:00 – 16:30
1
15 dětí
5 (3,5 PP)
1
http://skolka.milosrdni.cz/

Právní forma MŠ:
Adresa:

IČO:
Zřizovatel:

Statutární zástupce a jednatel MŠ:
Ředitelka MŠ:

Provoz:
Počet tříd:

Kapacita školy:
Počet pedagogických pracovníků:

Počet provozních pracovníků:
 web:
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Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole
Koncepce školy

Koncepce mateřské školy se nemění. Nadále se opírá o aktuální Rámcově vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání a Chartu hospitality definující ideje a vize Řádu milosrdných bratří.
Podmínky i obsah vzdělávání je definován školním vzdělávacím programem s názvem „Pod 
křídly andělů“. Název vzdělávacího programu odráží důvěru, se kterou rodiče svěřují své děti 
pracovníkům školy i vděčnost personálu za možnost budovat mateřskou školu dle idejí řádu 
a předávat svěřeným dětem hodnoty a poznání v souladu s křesťanskými hodnotami. Velký 
význam hraje spolupráce s rodinami dětí a komunitní atmosféra, která mezi rodinami vzniká.

Plnění cílů školy

Vedení mateřské školy během roku 2019 naplňovalo stanovené cíle, které si definovalo ve 
školním vzdělávacím programu pro roky 2017 - 20. Podařilo se:

* dovybavení interiéru pomůckami 
 a policemi
* vytvořit pravidla pro odpočinkový 
 koutek
* zajistit v rámci projekt administrativní 
 podporu (pro rok 2019)

V roce 2020 má vedení mateřské školy v plá-
nu realizovat další vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti Montessori pedagogiky, 
zavést pravidelné metodické porady 1x mě-
síčně pro celý pedagogický tým, vytvořit me-
todiku práce s kartami ctností, vybavit tvoři-
vý koutek v atriu a zaměřit se na hygienické 
návyky u stolování a postupně připravovat 
podklady pro rozšíření kapacity MŠ, ke které 
by mělo v budoucnu dojít a vzdělávání rodi-
čovské veřejnosti. 

Školní vzdělávací program 
„Pod křídly andělů“

Koncepce mateřské školy se nemění. Nadále se opírá o aktuální Rámcově vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání a Chartu hospitality definující ideje a vize Řádu milosrdných bratří.
Podmínky i obsah vzdělávání je definován školním vzdělávacím programem s názvem „Pod 
křídly andělů“. Název vzdělávacího program
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Mimořádné události 
v mateřské škole

První z mimořádných událostí školního roku 
byl program pro maminky s již zmíněnou kni-
hou Jsem Tvůj domácí mazlíček. Kniha byla 
pro maminky překvapením, a překvapením 
pro děti byla účast loňských absolventů, kteří 
přišli pohádky dětí přečíst. Podvečer se tak stal 
zážitkem jak pro děti, tak maminky a všechny 
další účastníky setkání. 
Další tradicí, která patrně ve školce vzniká, 
je „Absolventské taneční vystoupení“ předškolaček. V minulém roce tanec Odetty, v tomto 
tanec Sofie z pohádky „Ledové království“ přispěl ke slavnostní atmosféře večera. Noční 
„přespávačka“ pak dokazuje, že všichni předškoláci opravdu mohou odejít do školy a je re-
alizována díky milosrdným bratřím, kteří umožňují rok co rok dětem v klášteře přenocovat  
a zažít první opravdovou „stezku odvahy“ díky cestě potemnělými chodbami v noci. 
Poslední mimořádnou událostí, která stojí za zmínku je „přespávačka“ absolventů a jejich 
oslava prvního vysvědčení…zatím všechny generace dětí potřebovaly důkaz, že se do postý-
lek opravdu už nevejdou.

Nadstandardní aktivity

Během roku 2019 proběhly v prostorách MŠ 4 akreditované semináře pro pedagogy  
a 4 semináře pro rodiče. Semináře pro pedagogy se týkaly vzdělávání dětí s ADHD a PAS  
a individualizace ve vzdělání (kurz Smysluplné pomůcky). Témata seminářů pro rodiče se tý-
kaly komunikace, připraveného prostředí, vyjadřování pocitů a podobných témat týkajících 
se výchovy a vzdělávání dětí. 

Společné vzdělávání

Po celý rok úspěšně pokračovala spolupráce 
se školskými poradenskými zařízeními, která 
metodicky vedou integraci dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a zajiš-
ťují potřebné legislativní úkony s ní spojené. 
Jednalo se o SPC Veslařská, Ibsenova, Kociánka  
a Křesťanskou pedagogicko-psychologickou 
poradnu (KPPP). 
V MŠ bylo v tomto roce vzděláváno celkem 5 
děti v rámci společného vzdělávání. Třem dal-
ším dětem byla poskytována podpora v rámci 
podpůrných opatření prvního stupně. Všech-
ny děti ve společném vzdělávání se vzdělávaly dle individuálních plánů pedagogické podpory 
nebo individuálních vzdělávacích plánů. 
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Péče speciálních pedagogů

V MŠ v tomto roce pracovaly v rámci kratšího nebo kumulovaného úvazku speciální peda-
gožky se zaměřením na logopedii a psychopedii, od září 2019 pak i na pozici učitelka pů-
sobila pedagožka se speciálně pedagogickým vzděláním. Díky odbornosti týmu bylo reálné 
pracovat s dětmi velmi individualizovaně. Všem dětem, které to potřebovaly, byla průběžně 
poskytována logopedická péče, předškolní příprava byla také vedena s ohledem na individu-
ální potřeby a zájmy předškoláků. 
V rámci spolupráce s KPPP Brno proběhlo na podzim 2019 vyšetření školní zralosti u před-
školních dětí a screening očních vad u všech dětí. 

Spolupráce s rodiči

I ve školním roce se dařila spolupráce školky s rodinami. Všem, kteří nějak pomohli nebo se 
svojí podporou účastnili našich projektů, patří srdečný dík. 

Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi 

Za podporu a spolupráci v roce 2019 patří dík:

- Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně 
 coby zřizovateli, bez jehož podpory by MŠ nebyla taková, jaká je,
- České biskupské konferenci,
- PdF MU a dalším školám s pedagogickým zaměřením, které do MŠ vysílají své 
 studenty na praxi,
- ZŠ Křídlovická, ve které se naše děti na chvíli stávají prvňáčky ještě
 ve školkovém věku,
- MŠ Nádvorní, jejíž kuchyně se podílí na vzdělávání dětí v MŠ přípravou vynikající
 zdravé stravy a dělá naši školku místem voňavé kuchyně,
- Panu Dr. Milanu Jarému, který připravuje pro děti zajímavé a vzrušující programy 
 na téma polytechnického vzdělání, 
- Souboru baletu Národního divadla Brno, který umožnil dětem nahlédnout 
 do světa baletních špiček,
- Třem králům (nebo jich bylo sedmi?) a Mikulášovi s andělem za návštěvu ve školce
- Letišti Tuřany za poutavý program pro děti,
- Domovu pro seniory ve Starém Lískovci za celoroční spolupráci.
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Pedagogičtí pracovníci MŠ

Kvalifikace všech pedagožek působících v ma-
teřské škole v r. 2019 byla v souladu s platnou 
legislativou. 

Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků

V roce 2019 se učitelky podle stanoveného 
plánu vzdělávaly v metodách Montessori pe-
dagogiky a školské legislativě. V rámci projek-
tu s názvem „MŠ Milosrdných bratří – profesní 
rozvoj pedagogických pracovníků“ (OP VVV) 
učitelky absolvovaly náslechy v MŠ Ruprech-
tov a MŠ Montessori Klíček a Montessori dět-
ské skupině Kvítek. 
Škola byla také zapojená do dlouhodobých 
vzdělávacích projektů OP VVV „Podpora pre-
gramotnosti v předškolním vzdělávání“ a „Klo-
kanovy školky“. 

Další aktivity pedagogických pracovníků

Ředitelka i učitelka školy se během roku věnovaly lektorské činnosti. Vedly kurzy pro od-
bornou veřejnost s tematikou vzdělávání dětí s ADHD a PAS a s tematikou tvorby pomůcek  
k individualizované práci s dětmi (kurz Smysluplné pomůcky). Pro rodičovskou veřejnost 
pak připravily několik seminářů na téma výchovy a vzdělávání dětí. Tyto semináře probíhaly 
v naší mateřské škole, na dalších spolupracujících mateřských školách či dalších místech  
v ČR. 
Asistentka pedagoga ing. Miroslava Šťovíčková působila během roku i nadále jako vedoucí 
Dětské besídky ve sboru Církve bratrské Betánie a kromě toho pracovala jako trenérka dět-
ského klubu moderní gymnastiky Sport Centrum Brno-Líšeň.

Oblast materiálního vybavení a oprav, 
spolupráce se zřizovatelem

Během roku 2019 nedošlo k závažným závadám v prostorách mateřské školy. V rámci projek-
tu Šablony II (MŠ Milosrdných bratří – profesní rozvoj pedagogických pracovníků) probíhalo 
další dovybavování školky pomůckami a materiálem. 
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V roce 2019 školku finančně podpořili:
manželé Láskovi částkou 10.000,- Kč, manželé Kolčákovi – 8.000,- Kč, 
Petra Škrdlíková – 1.500,- Kč, manželé Ondruškovi – 1.000,- Kč.
Za veškerou podporu, pomoc i další dary jakéhokoli charakteru patří všem zúčastněným 
srdečný dík.  

Stížnosti
V roce 2019 nebyla k rukám ředitelky ani zřizovatele podána žádná stížnost na organizaci 
nebo provoz mateřské školy. 

Výroční zpráva o hospodaření školy
Za dvanáct měsíců období roku 2019 měla škola výnosy celkem 2.357 tis. Kč, z čehož 1.691 
tis. tvořily dotace MŠMT na provoz školy a další účelové dotace MŠMT, 159 tis. Kč tvořily jiné 
než ministerské dotace, 20,5 tis. jsou dary od drobných dárců a 155 tis. je příspěvek Konven-
tu na provoz školy. Platby rodičů za školkovné činily celkem 274 tis. Kč a účastnické poplatky 
za semináře organizované školou 43 tis. Kč. 
Celkové provozní náklady v roce 2019 činily 2.349,5 tis. Kč, z čehož 1.860 tis. Kč tvořily mzdy 
pracovníků školy včetně zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojištění, 145 tis. Kč 
náklady na školní pomůcky, jiné drobné materiálové výdaje a pořízení drobného majetku. 
Nájem a související služby představovaly 132 tis. Kč, náklady na ostatní služby 184 tis Kč 
(zejména vedení účetnictví, dovoz stravy, školení, BOZP apod.) a pojištění 14 tis.
V průběhu roku 2019 byla ve škole provedena hloubková inspekce ČŠI. Inspekce vyzdvihla 
jako inspirativní příklad především jasnou koncepci školy, profesionální přístup k proble-
matice společného vzdělávání, systematické vzdělávání všech pedagogických pracovníků  
a odbornou publikační činnost ředitelky školy.

Výroční zpráva byla projednána se všemi pracovníky školy na poradě dne 26. 8. 2020.

V Brně dne 27. 8. 2020

Podpis statutárního zástupce a ředitelky MŠ:

Bc. Petra Škrdlíková
ředitelka MŠ

Br. Martin Richard Macek, OH
jednatel a statutární zástupce MŠ


