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SLOVO ÚVODEM
Kalendářní rok 2018 byl rokem stability a upevňování nastavených způsobů práce, realizace dlouhodobých 
vizí a ukotvování všeho toho, co bylo v roce 2013 v Konventu v souvislosti se službami pro rodiny započato. 
Ověřovalo se, zda jde vedení MŠ koncepčně správným směrem a přemýšlelo o dalším rozvoji a směřování školy. 

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
6:45 – 16:30
1
15 dětí
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KAPACITA ŠKOLY A ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU 2018
V jednotřídní mateřské škole se v roce 2018 vzdělávalo 15 dětí při celodenní docházce. Ke konci školního 
roku ukončily docházku 4 děti, během léta se ještě jedno dítě odstěhovalo. K 1. září bylo přijato 5 dětí.  
Během léta školka poskytla 2 místa pro 2 děti z jiné mateřské školy. 

ZÁPIS PRO ROK 2018/2019
Pro školní rok 2018/19 byly přijaty v řádném přijímacím řízení celkem 4 dětí (1 z těchto dětí bylo přijato  
losováním vzhledem k bodové shodě). V řádném přijímacím řízení nebylo přijato 26 dětí z kapacitních  
důvodů. Během léta bylo přijato ještě jedno dítě na uvolněné místo. 



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. V životě mateřské školy se tyto 
vize promítají v principu inkluze, tedy v propagaci respektu k člověku a potřeby vzájemné podpory a pomoci. 
Mateřská škola stojí na křesťanských hodnotách, není však alternativou výuky náboženství a je přístupná 
všem rodinám napříč náboženskému vyznání. 
Základním předpokladem pro práci s dětmi je prostředí bezpečí a jistoty, vybudované na bezpodmínečném 
přijetí každého dítěte a poskytnutí jasných hranic a struktury místa. 
Z psychologického hlediska stojí práce s dětmi na konceptu „pevného objetí jako životní formy“ Dr. Preko-
pové, teorii citové vazby J. Bowlbyho a M. Ainsworthové a teorii sociálního učení. Z pedagogických metod 
jsou využívány prvky Montessori pedagogiky a Feuersteinovo instrumentální obohacování.

PLNĚNÍ CÍLŮ ŠKOLY
Vedení mateřské školy během roku 2018 naplňovalo stanovené cíle, které si definovalo ve školním  
vzdělávacím programu. Podařilo se:
- dovybavit nádvoří koly a koloběžkami a dalšími venkovními aktivitami
- spolupracovat s rodiči v oblastech stanovených v ŠVP (např. stravování dětí)
- vyřešit přechod od dopolední svačinky k další plánované činnosti
- pokračovat ve vybavování herny pomůckami ve smyslu Montessori
- zvětšit úložný prostor
- dobudovat odpočinkový koutek
- nainstalovat nový herní prvek v zahradě MŠ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V tomto roce měly děti možnost obdarovat své blízké mnohým překvapením. V květnu se jednalo o akci  
„Den pro mou mámu“, kdy děti během odpoledne využily svých nových masérských dovedností a svoji  
maminku „odborně“ namasírovaly. V červnu pak během slavnostního Rozloučení s předškoláky představily své 
baletní vystoupení inspirované příběhem Odetty z baletu Labutí jezero. Nezapomenutelným zážitkem pro děti 
bude jistě také Přespávačka pro předškoláky probíhající v červnu a následně také Přespávačka pro absolventy  
s posledním spaním ve školkových postýlkách. V prosinci děti vystoupily s představením Betlémský příběh  
na Dni církevních škol na Náměstí Svobody.

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY
Během roku 2018 proběhly v prostorách MŠ tři 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 týkaly komunikace, připraveného prostředí, 
vyjadřování pocitů a podobných témat týkajících se výchovy a vzdělávání dětí. Několik učitelek se zú-
častnilo také náslechu v MŠ v rámci sdílení dobré praxe. Vzhledem ke všem pozitivním zpětným vazbám 
na vzdělávání, způsoby práce v MŠ a schopnost přenosu dobré praxe dál bude vedení školy tuto oblast 
dále rozvíjet. 
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „POD KŘÍDLY ANDĚLŮ“
Rok 2018 by se dal co do vzdělávání popsat jako rok zajímavých projektů, ale také rok nových přátelství,  
a to jak mezi dětmi samotnými, tak mezi dětmi a jejich domácími mazlíčky. Právě téma péče o domácí 
zvířátka se nakonec stalo tématem dlouhodobého projektu „Jsem tvůj domácí mazlíček“, který pokračoval  
i v první části následujícího roku a spočíval v tvorbě knížky pohádek a ilustrací stejného názvu. 
Kromě tohoto projektu děti prožily další zajímavá dobrodružství a účastnily se zajímavých vzdělávacích  
i zážitkových programů: navštívily zábavní park Bongo, s paní učitelkou Terezkou oslavily narození  
jejího miminka, setkaly se s bratry z vedení Řádu milosrdných bratří a získaly certifikát „Jsem masér“ v rámci 
projektu Masáže děti dětem MISA. Během roku se také děti vzdělávaly v projektu „Výchova ke ctnostem“  
a připravovaly programy pro seniory z Domova pro seniory v Brně – Starém Lískovci. 



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 zajišťují 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. Dvěma dalším dětem byla 
poskytována podpora v rámci podpůrných opatření prvního stupně. Všechny děti ve společném vzdělávání 
se vzdělávaly dle individuálních plánů pedagogické podpory nebo individuálních vzdělávacích programů. 

PÉČE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ
Dvě z učitelek v MŠ Milosrdných bratří mají speciálně pedagogické vzdělání, jsou tak plně kompetentní 
k poskytování speciálně pedagogické podpory dětem, které to potřebují. Speciálně pedagogické smýšlení 
učitelkám pomáhá v individualizaci vzdělávání všech děti, a to bez ohledu na míru jejich potíží, neboť  
východiskem v práci s dětmi je rozvoj schopností a dovedností každého dítěte podle jeho potřeb a aktuálních 
možností. 
V MŠ probíhá kromě individuálních intervencí, které jsou součástí vzdělávání dětí se SVP také logopedická 
prevence, cvičení na psychomotorický rozvoj dítěte a předškolní příprava. 
Pro ni zvolily učitelky materiál Edukativně stimulačních skupin (autorky J. Bednářová a V. Šmardová),  
Klokanův kufr a další materiály a pomůcky vhodné pro rozvoj potřebných kompetencí. 
V rámci spolupráce s KPPP Brno proběhlo v MŠ také vyšetření školní zralosti u předškoláků, na jehož základě 
dostali rodiče i učitelky podklady k další práci s dětmi. 
Na podzim 2018 proběhl v MŠ také screening očních vad. 
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI 
Za podporu v roce 2018 patří dík:
- Konventu Hospitálského řádu sv.Jana z Boha – Milosrdných bratří, který je nejdůležitější  
 spolupracující organizací v pozici zřizovatele, jeho podporu praktickou, finanční i modlitební  
 a také za to, že vyslal do mateřské školy svého Mikuláše
- MŠMT jako poskytovateli dotací
- České biskupské konferenci, která zajišťuje informační služby a komunikaci mezi církevními  
 školami a jejich jménem jedná s vedením České republiky
- PdF MU a dalším školám s pedagogickým zaměřením, které do MŠ vysílají své studenty na praxi. 
- Městské části Brno-střed, která školce v rámci projektu „Kdopak přečte pohádku?“ poslala  
 „babičku Hanku“
- ZŠ Bakalovo nábřeží, do které mohou děti každoročně přijít zkusit si „být prvňáčkem“
- Biskupství brněnskému, které uspořádalo Den církevních škol na Náměstí Svobody v Brně
- MŠ Nádvorní, jejíž kuchyně se podílí na vzdělávání dětí v MŠ přípravou vynikající stravy
- Panu Dr. Milanu Jarému, které dělá pro děti krásné programy na téma polytechnické vzdělání, 
- Paní exministryni Kateřině Valachové, že věnovala pozornost Prohlášení ředitelů MŠ  
 k problematice dvouletých dětí v MŠ a navštívila naši mateřskou školu. 
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SPOLUPRÁCE S RODIČI
Jedna ze skutečností, kterých si vedení školy velmi váží, je spolupráce s rodiči. Pravděpodobně tím, že má 
škola malou kapacitu, daří se navazovat a udržovat blízkou spolupráci, oboustrannou otevřenou komunikaci 
s rodiči a budovat téměř rodinnou atmosféru. Rodiče vnímají mateřskou školu jako místo podpory jejich 
rodiny, škola zase rodiny jako spolutvůrce dobrých podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí ve škole. Rodiče 
spolupracují na přípravě prostředí (přinesou vhodnou knihu nebo předmět k plánovanému tématu), pomá-
hají s opravami nebo výrobou pomůcek, podílejí se na přípravě pohoštění na společných akcích. S radostí  
kvitujeme také to, že rodiny navázaly ve školce přátelství a scházejí se i mimo ni, a to i po ukončení docházky 
jejich dětí do mateřské školy. 



PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MŠ
Kvalifikace všech pedagožek působících v mateřské škole v r. 2018 byla v souladu s platnou legislativou, jedna 
z učitelek svoji kvalifikaci dokončila v květnu 2018.  Kromě učitelek v MŠ působila také asistentka pedagoga 
v souvislosti se vzděláváním dětí s SVP a do března 2018 také školní asistentka, která byla pomocí učitelce 
při individuální práci s ostatními dětmi, především pak s dětmi v „prvním pásmu pedagogické podpory“. 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
V roce 2018 se učitelky vzdělávaly v oblastech, které vedení školy vyhodnotilo jako potřebné. Jednalo  
se především o vzdělávání v metodách Montessori pedagogiky, Feuersteinově instrumentálním obohacování 
či legislativě. Škola byla zapojená do dlouhodobého projektu OP VVV Podpora pregramotnosti v předškolním 
vzdělávání a projektu Klokanovy školky. 

DALŠÍ AKTIVITY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Ředitelka i učitelka školy se během roku věnovaly lektorské činnosti. Pro učitelky a další pedagogické pra-
covníky vedly kurzy s tematikou vzdělávání dětí s ADHD a PAS a s tematikou tvorby pomůcek k individuali-
zované 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, dalších spolupracujících 
mateřských školách nebo na PdF MU Brno. 
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 dětského klubu moderní gymnastiky 
Sport Centrum Brno-Líšeň. Daniela Asszonyi se podílela ve vedení dětských besídek ve sboru Církve bratrské 
Kounicova. 
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OBLAST MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ A OPRAV
SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM

ZÁVĚRY PRO PRÁCI V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE
V roce 2019 má vedení mateřské školy v plánu realizovat další vzdělávání pedagogických pracovníků  
v oblasti Montessori pedagogiky a Metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování a postupně  
připravovat podklady pro rozšíření kapacity MŠ, ke které by mělo v budoucnu dojít a vzdělávání rodičovské 
veřejnosti. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Za dvanáct měsíců období roku 2018 měla škola výnosy celkem 2.090 tis. Kč, z čehož 1.318 tis. tvořily  
dotace MŠMT na provoz školy a další účelové dotace MŠMT, 101 tis. dotace na podporu inkluze,  
141 tis. další dotace, 11 tis. jsou dary od drobných dárců a 230 tis. je příspěvek Konventu na provoz školy.  
Platby rodičů za školkovné činily celkem 236 tis. Kč a příjmy za realizované vzdělávací programy celkem  
53 tis. Kč.
Celkové provozní náklady v roce 2018 činily 2.089 tis. Kč, z čehož 1.727 tis. Kč tvořily mzdy pracovníků 
školy včetně zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojištění, 80 tis. Kč náklady na pořízení školních 
pomůcek a hraček, 257 tis. tvořila ostatní spotřeba (zejména nájem, energie, dovoz stravy, vedení účetnictví 
apod.), 10 tis. vzdělávání zaměstnanců a 15 tis. ostatní náklady.
V průběhu roku 2018 byla ve škole provedena VZP ČR a Krajské hygienické stanice JmK se sídlem v Brně. 
Obě kontroly proběhly bez připomínek.

STÍŽNOSTI
V roce 2018 nebyla k rukám ředitele ani zřizovatele podána žádná stížnost na organizaci a provoz mateřské 
školy. 

Během roku 2018 nedošlo k závažným závadám v prostorách mateřské školy. Pouze na zahradě bylo potřeba 
dokončit usazení nového herního prvku. Škola v r. 2018 realizovala projekt „Inkluze v MŠ Milosrdných bratří“  
(OP VVV), díky čemuž bylo možné školu vybavit dalším vybavením. 
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V ROCE 2018 ŠKOLKU FINANČNĚ PODPOŘILI
Rodina Sutorových a Lounkových částkou 3000 Kč, rodina Škrdlíkových 2000 Kč, manželé Makarovi  
1500 Kč, manželé Ondruškovi 1000 Kč, manželé Ocelkovi 700 Kč, manželé Vackovi 500 Kč, manželé  
Strnadovi a Borkovcovi 450 Kč, rodina Ubrových a Strakošových 350 Kč, manželé Láskovi 250 Kč  
a paní Petrová 200 Kč. 
Za veškerou podporu, pomoc, vlídné slovo i dary jakéhokoli charakteru patří všem zúčastněným srdečný dík.  



Výroční zpráva byla projednána se všemi pracovníky školy na poradě dne 31. 5. 2019

V Brně dne 20. 2. 2019
Podpis statutárního zástupce a ředitelky MŠ:

Bc. Petra Škrdlíková
ředitelka MŠ

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