VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Mateřské školy
Milosrdných bratří

2020

Slovo úvodem
Kalendářní rok 2020 se stal pro celý svět rokem boje s pandemií onemocněním nemocí
COVID–19. Tato pandemie se dotkla i celého systému školství v naší zemi a zasáhla
do způsobu vzdělávání dětí, žáků a studentů na všech jeho stupních. Všechny školy, včetně
té naší, se musely vypořádat s novými, především hygienicko–epidemiologickými podmínkami,
za kterých bylo možno vést provoz školy, a také s novými možnostmi vzdělávání dětí
v době uzavření škol z důvodu preventivních opatření proti šíření nákazy nebo z důvodu
karantény.

Charakteristika
Mateřské školy Milosrdných bratří
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:

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
16 dětí
6 (3,65 PP)
1,0075 PP
http://skolka.milosrdni.cz/

Kapacita školy a změny v průběhu roku 2020
K polovině února 2020 se podařilo navýšit kapacitu školy o jedno dítě, a díky tomu
se v tomto roce mohlo ve škole vzdělávat 16 dětí. Ke konci školního roku ukončilo docházku 6 dětí a stejný počet dětí byl přijat k celodennímu vzdělávání. Během školního roku
pak nedošlo k dalším změnám ve složení třídy.

Zápis pro rok 2020/2021
Pro školní rok 2020/21 bylo přijato v řádném přijímacím řízení celkem 6 dětí, jedno dítě bylo
přijato v mimořádném termínu v únoru na nově vzniklé šestnácté místo. Ve správním řízení
nebylo přijato 23 dětí z kapacitních důvodů.
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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“, který byl revidován a aktualizován k 1. 9. 2020. 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 2020 naplňovalo stanovené cíle, které si definovalo
ve školním vzdělávacím programu pro roky 2020-23. Podařilo se:
* Vybavit venkovní prostor blátivou kuchyňkou
* Zaměřit se na hygienické návyky a stolování a vyřešit plynulý přechod z času na oběd
k odpočinku
* U jednotlivých pedagogů prohlubovat vzdělávání v Montessori pedagogice.
V roce 2021 má vedení mateřské školy v plánu realizovat další vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti Montessori pedagogiky, dále realizovat pravidelné metodické porady
1x měsíčně pro celý pedagogický tým a postupně připravovat podklady pro rozšíření kapacity MŠ, ke které by mělo v budoucnu dojít. Pokračovat chce také ve vzdělávacích aktivitách
pro rodiče a pedagogickou veřejnost.
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Mimořádné události
v mateřské škole
Mimořádnou události v roce 2020 bylo
dvojí uzavření MŠ z důvodu epidemie
COVID-19. První uzavření proběhlo na jaře
2020 a trvalo 2 měsíce, druhé pak v souvislosti
s karanténou v budově trvalo dva týdny
na přelomu října a listopadu. Po dobu uzavření
MŠ poskytoval tým pedagogů dětem z MŠ
„distanční setkávání“ v několika rovinách.
Šlo o:
* vysílání přes platformu ZOOM 2x týdně
s cílem sdílení, četby pohádky, udržení kontaktu dětí se školkou,
* vytváření tematických plánů s možností realizace v domácím prostředí, které měly za cíl
pomoci rodičům při plánování programu pro společný čas s dětmi,
* vytvoření webové stránky s množstvím funkčních odkazů, které mohli rodiče využít (audio
pohádky, pracovní listy, výtvarné činnosti…),
* individuální setkávání přes ZOOM s dětmi v předškolním ročníku.
Přes všechny komplikace, které pandemie přinesla, se podařilo na konci roku připravit Rozloučení s předškolními dětmi a přivítání nových dětí, které do školky nastoupily v září 2020
a pokud to epidemiologická situace dovolila, zorganizovat pro děti „Baletní odpoledne“,
„Ponožkový den“, Pohádkový den v maskách“ či přespávačku pro předškoláky.
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Nadstandardní aktivity
Omezení v souvislosti s pandemií se dotklo také možnosti realizovat semináře
pro pedagogy i rodiče. Akreditované semináře pro pedagogy byly realizovány dva
a semináře pro rodiče pouze distanční formou přes platformu ZOOM.

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.
Třem 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 plánů.

Péče speciálních pedagogů
V MŠ v tomto roce pracovaly v rámci kratšího nebo kumulovaného úvazku speciální pedagožky se zaměřením na logopedii a psychopedii. 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 individuální
potřeby a zájmy předškoláků.
V rámci spolupráce s KPPP Brno proběhlo na podzim 2020 vyšetření školní zralosti u předškolních dětí a screening očních vad u všech dětí.

Spolupráce s rodiči
I v tomto školním roce plném komplikací se dařila spolupráce školky s rodinami. Všem,
kteří nějak pomohli nebo se svojí podporou účastnili projektů školy, patří srdečný dík.
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Spolupráce s ostatními
organizacemi a institucemi
Za podporu a spolupráci v roce 2020
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, která do MŠ vysílala své studenty
na praxi a v tomto roce i personální pomoc
při zvládnutí opatření v souvislosti s pandemií COVID-19
* 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.

Pedagogičtí pracovníci MŠ
Kvalifikace všech pedagožek působících v mateřské škole v roce 2020 byla v souladu s platnou legislativou.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V roce 2020 se učitelky podle stanoveného
plánu vzdělávaly v metodách Montessori
pedagogiky a ve školské legislativě. V rámci
projektu s názvem „MŠ Milosrdných bratří –
profesní rozvoj pedagogických pracovníků“
(OP VVV) absolvovala asistentka pedagoga
na kurz Montessori pedagogiky pro mateřské školy, celý tým MŠ se zúčastnil vzdělávání s odbornicí na témata specifických
poruch učení paní Mgr. Jiřinou Bednářovou.
Ředitelka školy absolvovala kurz Hodnotového vzdělávání dle Cyril Mooney.

6

Oblast materiálního vybavení a oprav,
spolupráce se zřizovatelem
Během roku 2020 nedošlo k závažným závadám
v prostorách mateřské školy. V rámci projektu Šablony II (MŠ Milosrdných bratří – profesní rozvoj pedagogických pracovníků) probíhalo další dovybavování
školky pomůckami a materiálem.

V roce 2020 školku
finančně podpořili:
manželé Láskovi částkou 5.100 Kč, manželé Kolčákovi částkou 3.000 Kč, manželé Indrovi částkou
3.400 Kč a manželé Řačákovi částkou 1.500 Kč.
Za veškerou podporu, pomoc i další dary jakéhokoli
charakteru patří všem zúčastněným srdečný dík.

Stížnosti
V roce 2020 nebyla k rukám ředitelky ani zřizovatele podána žádná stížnost na organizaci
nebo provoz mateřské školy.

Závěry pro práci v příštím školním roce
V roce 2021 má vedení mateřské školy v plánu realizovat další vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti Montessori pedagogiky a tvorby pomůcek pro individuální práci s dětmi, vytvořit metodiku práce s kartami ctností či vybavit tvořivý koutek v atriu.
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Výroční zpráva o hospodaření školy
Za dvanáct měsíců roku 2020 měla škola výnosy celkem 2.256 tis. Kč, z čehož 1.752 tis. tvořily dotace MŠMT na provoz školy a další účelové dotace MŠMT, 64 tis tvořily jiné než ministerské dotace, 13 tis. byly dary od drobných dárců a 185 tis. je příspěvek Konventu na provoz
školy. Platby rodičů za školkovné činily celkem 208 tis. Kč, platby účastníků vzdělávacích
kurzů činily celkem 33 tis. Kč a ostatní drobné příjmy činily dohromady 1 tis. Kč.
Celkové provozní náklady v roce 2020 činily 2.245 tis. Kč, z čehož 1.893 tis. Kč tvořily mzdy
pracovníků školy včetně zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojištění, 83 tis. Kč
náklady na školní pomůcky, jiné drobné materiálové výdaje a pořízení drobného majetku.
Nájem a související služby představovaly 112 tis. Kč, náklady na ostatní služby 144 tis Kč
(zejména vedení účetnictví, dovoz stravy, školení, BOZP apod.) a pojištění 13 tisíc Kč.
Výroční zpráva byla projednána se všemi pracovníky školy na poradě dne 10. 8. 2021.
V Brně dne 12. 8. 2021
Podpis statutárního zástupce a ředitelky MŠ:

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

Bc. Petra Škrdlíková
ředitelka MŠ

