
Vlastní hodnocení – výroční zpráva 2021/2022

1. Základní údaje o škole

Název školy Mateřská škola a základní škola Sluníčko – Montessori, s.r.o.
Adresa školy Šrámkova14, Brno, 63800
IČ 25338790
Bankovní spojení 7362905001/5500
DIČ CZ25338790

Telefon/fax 603 984 380
E-mail slunicko.reditelstvi@seznam.cz
Adresa internetové stránky www.slunicko-montessori.cz

Právní forma Společnost s ručením omezeným
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele Bc. Jolana Šulová - jednatelka
Součásti školy MŠ Šrámkova 14, 638 00 Brno

MŠ Bzenecká  23, 628 00 Brno
MŠ Jana Babáka 11, 612 00 Brno
MŠ Provazníkova 84, 613 00 Brno
ZŠ Provazníkova 84, 613 00 Brno
ŠD Provazníkova 84, 613 00 Brno
ŠJ - výdejny na pobočkách škol

IZO ředitelství 600000729
Ředitelka školy Mgr. Radka Čáslavová

e-mail: caslavova@slunicko-montessori.cz
tel: 731 613 005

Vedení školy Jednatelka školy, jmenovaná ředitelka školy, pověřené zástupkyně 
na jednotlivých pobočkách MŠ, zástupkyně ředitelky na ZŠ

Přehled hlavní činnosti 
školy 

Mateřské školy  IZO: 044 992 114
Základní škola   IZO: 151 040 583
Školní družina    IZO: 171 104 927
Školní jídelny – výdejna IZO: 171 100 581

součásti školy kapacita
Mateřská škola 165
Základní škola 60
Školní družina 60
Školní jídelna MŠ, ZŠ 195

mailto:caslavova@slunicko-montessori.cz


2. Personální údaje

 Členění pedagog. pracovníků podle věku 

věk celkem
21 - 30 let 5
31 - 40 let 10
41 - 50 let 4
51 - 60 let 6
61 – 70 let 0

celkem 25

Vzdělání ped. pracovníků a další vzdělávání

vzdělání dosažené Počet ped.
SŠ pedagogická 3
VŠ pedagogická (Bc.) 5
VŠ pedagogická (Mgr.) 7
VŠ(Bc.) 2
VŠ (Mgr.) 1
VOŠ 1
Mezinárodní kurz Montessori 1
Diplomový kurz Montessori 3
Dipl. Montes.k. studující 1
Montessori kurz Vyšehrádek 3
Krátkodobé kurz Montes. MŠ 3
Krátkodobý kurz Montes. ZŠ 3

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

odborná kvalifikace splňuje
kvalifikaci

učitel mateřské školy 10
učitel prvního stupně základní 
školy

2

učitel druhého stupně základní 
školy

1

asistent pedagoga 9
chůva 2

Oproti minulému roku se zvýšila jak odborná kvalifikace pedagogů, tak je nárůst 
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Ale vzhledem k nástupu nových pedagogů, plánujeme
více pracovat v oblasti dalšího vzdělávání, a zvýšit počet proškolených pedagogů v 
Montessori pedagogice. Díky práci metodičky Montessori pedagogiky s kurzem AMI se 
pracuje na sjednocení přístupu v mateřinkách a základní škole.



3. Vzdělávací program školy

vzdělávací program zařazené třídy
Mateřská škola a Základní škola  -„ POMOZ MI, ABYCH TO 
DOKÁZAL SÁM“

MŠ a ZŠ

Zájmové vzdělávání rozvíjí děti podle jejich zaměření

MŠ Šrámkova
Veselý kuchtík
English club
 
MŠ J. Babáka 
Anglický jazyk 
Sporťáček
Veselý kuchtík
Hrátky s řečí

MŠ Bzenecká
Angličtina
Sportík
Kuchtík
Pokusy+ výtvarná dílna

MŠ Provazníkova 84
Vařeníčko
Tanečky
Angličtina
Keramika

ZŠ Provazníkova 84
Anglická konverzace
Vaření
Flétna
Keramika
IT
Enviro club
Polytechnika

4. Počty dětí a žáků nově přijatých, odchozích a výsledky vzdělávání

Počty nově přijatých dětí do MŠ celkem 52, nastoupilo 33
Počty odchozích dětí z MŠ celkem 23
Ke 30.9.2022 je v MŠ 165 dětí.



Výsledky a výstupy v našem předškolním vzdělávání jsou v souladu se ŠVP, v návaznosti na
RVP PV. Učitelé průběžně dělají pedagogická pozorování dětí, a zaznamenávají je do 
diagnostického archu. Dále se zaznamenávají individuální pokroky dětí při práci s Montessori
pomůckami v jednotlivých oblastech Montessori pedagogiky do záznamových archů. Na 
základě těchto záznamů učitelé zpracovávají vývojový profil dítěte. Všechny záležitosti 
týkající se výukových i výchovných problémů a otázek mohou pedagogové a rodiče řešit na 
konzultačních hodinách – dle individuální domluvy rodičů s pedagogem či vedoucí pobočky, 
nebo 2x ročně na povinném setkání rodič a učitel (pololetní a výstupní) dle rozpisu 
jednotlivých pracovišť. 

Počet žáků v ZŠ ve škol. roce 2021/2022 ke 30. 9. 2022  - 56
Počet žáků odchozích na jinou školu či druhý stupeň - 14
Počet přijatých dětí do 1. třídy 35
Nastoupilo do 1. třídy 15, nově příchozí do jiného ročníku 5  
Výsledky žáků naší ZŠ jsou také plně v souladu ŠVP pro ZŠ, jež navazuje na RVP ZV. 
Všichni žáci v roce 2021/2022 byli hodnoceni slovně, všichni prospěli nebo prospěli s 
vyznamenáním. Škola hodnotí výstupy v 5. ročníku ZŠ, ale v tomto roce neproběhla 
vzhledem k pandemii.
Na ZŠ probíhá 2x ročně tzv. trojlístek – setkání učitel-rodič-dítě a společně hodnotí uplynulé 
období, a nastavují další postup vzdělávání.
  
5. ICT  v ZŠ
Počet PC

Skutečnost Počet
Počet žáků 4. a 5. třída 14
Počet pedagogických pracovníků 1
Počet PC v  učebnách 18
Počet PC pro ped prac. 4
Počet PC pro žáky 18
Počet PC dokoupených 10
Počet pracovních stanic celkem 22

Pracovní stanice – technické parametry

Technické parametry stanic počet
Starší 5 let 2
Novější – vyhovuje standardu ICT 20

Lokální počítačová síť (LAN) školy

Lokální počítačová síť standard ICT plán

Sdílení dat Ano
Připojení do internetu Ano
Komunikace mezi uživateli Ano
Bezpečnost dat Ano
Datový projektor 1
Dotyková tabule 1
Kopírovací stroj s tiskárnou 1



Pedagogové mají vlastní přístup z domova k ICT – je vytvořen společný školní účet. 
Pedagogové mají přístup i na e – poštu – pracovní emaily. Licence antiviru jsou 
aktualizovány, plánovaná je aktualizace a dokoupení dalších potřebných licencí. 

6. Zájmové vzdělávání: školní družina

Oddělení Počet žáků – pravidelná docházka Počet vychovatelek
1 55 2

 Materiálně technické vybavení

Prostory školní družiny ŠD je provozována v běžné třídě
Vybavení školní družiny Stolní hry, sportovní náčiní, výtvarný a 

pracovní materiál, ostatní vybavení využívá 
školní. Další vybavení se dokupuje dle 
potřeby. 

7. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

speciální vzdělávací 
potřeby

počet dětí individuální 
vzdělávací plán

MŠ Bzenecká 2 1
MŠ Šrámkova 2 1
MŠ J. Babáka 2 1
MŠ Provazníkova 1
ZŠ Provazníkova 5 1

 Podmínky pro vzdělávání

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 
zdravotním znevýhodněním

ano částečně ne

uplatňování principu diferenciace a individualizace 
vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování 
obsahu, forem i metod výuky

Ano

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační 
pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené 
jeho individuálním potřebám 

Ano

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění
při hodnocení výsledků

Ano

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a 
potřeby žáka 

Ano

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky

Ano

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Ano



působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve 
třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby 

Ano

spolupráce s rodiči    Ano
účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky Ano

8. Akce školek a školy
V první půlce tohoto školního roku ještě doznívala pandemie covid-19. V odůvodněných 
případech byla vyhlášena omezení v provozu škol a školek, což znemožňovalo vstup třetím 
osobám do našich objektů, a zákaz pořádání hromadných akcí. Vzhledem k riziku jsme 
necestovali za akcemi mimo školy, ale ve druhé půlce roku nastalo postupné rozvolňování, a 
některých akcí jsme se zúčastnili.

MŠ Bzenecká
6.9.2021 Třídní schůzky
7.9.2021 Posezení na školní zahradě, malá brigáda 😊+ opékání špekáčků, začátek 

4.10. 2021 Muzikoterapie-příběh „Kdysi dávno“ (dopolední program pro děti)
27.10. 2021 Tetiny – dopolední představení pro děti, téma Podzim

Listopad Celý listopad budou probíhat konzultace pro rodiče o dětech
2.11.2021 Dýňování – akce na školní zahradě pro rodiče s dětmi, dýni, nůž+ špekáček 

s sebou.
Listopad Vánoční focení, termín bude upřesněn
Listopad celý listopad budou probíhat konzultace s rodiči, na termíny se zapíšete
8.11.2021 Akce Svatý Martin- Odpolední akce pro rodiče s dětmi, další info bude 

upřesněno, možnost přesunu na jiný den z důvodu špatného počasí.
19.11. První pomoc

3.12.2021 Mikuláš: Dopolední akce pro děti bez čerta
8.12.2021 1. třída Vánoční besídka+ vánoční dílničky
10.12.2021 Tetiny- dopolední představení pro děti, téma Zima
13.12.2021 2. třída Vánoční besídka+ vánoční dílničky
23.12-3.1. Vánoční prázdniny, MŠ začíná 3.1.2022
6.1.2022 Muzikoterapie- „Africký příběh“ 
10.-14.1. Projektový týden: Opice v Africe
27.1.2022 1. třída Montessori odpoledne 
3.2.2022 2.třída Montessori odpoledne 

14.2-18.2. Lyžařský vycvik
15.2.2022 Svatý Valentýn- odpolední dílničky pro rodiče s dětmi 
22.2.2022 Karneval- dopolední program pro děti
15.3.2022 Divadélko-Květinka

Březen Keramická dílna Lužánky, termín bude upřesněn
1.4.2022 Tetiny- představení pro děti téma Jaro
Duben Den země- program pro děti 

18.4-22.4. Projektový týden „ Vím, že planeta Země je součástí vesmíru“
28.4. 2022 Zahradní slavnost

Květen Celý květen budou probíhat individuální konzultace pro rodiče o dětech, 
Květen Školka v přírodě pro 5-6 leté děti
Květen Vesmírný stan

3.6.2022 Den dětí- dopolední akce pro děti s programem
7.6-8.6 2022 Pro děti od 5 let- přespání ve školce



Červen Pasování předškoláků- 
10.6.2022 Projekt: Lipka Soběšice- „ Jak žijí mravenci“ 

MŠ Šrámkova
16.9. Informační schůzka pro rodiče
22.9. Opékání špekáčků – akce s rodiči
6.10. KUK a CUK - divadlo 
26.10. Dlabání dýní
3.11. Divadlo Kejkle
9.11. Den sv. Martina – zrušeno kvůli epidemiologické situaci
4.12. Mobilní planetárium „O Betlémské hvězdě" – zrušeno ze strany planetária 

pro covid
3.12. Vánoční focení
6.12. Čertovský a andělský den - dopolední program v MŠ s mikulášskou     

nadílkou
20.12. Vánoční besídka - záznam
21.12. Divadlo Kejkle – „Vánoční příběh“
5.1. Mobilní planetárium - náhrada
8.2. Mobilní planetárium – „Ze života stromů“
14.-18.2. Lyžařský kurz Olešnice
3.3. Focení JARO
21.3. Jarní dílničky
30.3. „Dvě barevné pohádky“ - divadlo
5.4. Kouzelnické představení
11.-14.4. Barevný pašijový týden
12.4. Velikonoční dílničky
22.4. Den Země
28.4. Pálení čarodějnic
23.5. Divadlo "O Jirkovi a Andulce"
26.5. Besídka ke Dni matek
30.5. do 3.6. Školka v přírodě
14.6. Výlet parníkem
15.6. Pasování předškoláků
22.6. Ukončení školního roku s rodiči

MŠ Jana Babáka
15.9. třídní schůzky
22.9. Piknik na školní zahradě s rodiči
20.10. Den stromů- dopolední výlet do lesa na Palackého vrch
27.10. Večerní stezka s rodiči k Halloween
26.10. Otevřená zahrada
11.11. sv. Martin
13.12. sv. Lucie
20.12. vánoční besídka online
6.1. Tři králové
13.1. návštěva Hvězdárny a planetária Brno
1.2. Divadlo v MŠ "Až já budu velká, bude ze mě"



9.2. Muzikoterapie "Příběhy pro planetu Zemi"
14.-18.2. Lyžařský kurz Olešnice
28.2. Masopust
3.3. Divadlo v MŠ Kouzelné proměny roku
15.3. návštěva muzea Anthropos
6.4. Divadlo v MŠ - Ukliďme les
13.4. Velikonoční dílničky s rodiči
22.4. Den Země
12.5. Program Dva kamarádi Pražákův palác
17.5. Divadlo DIP Obři
1.6. Den dětí
2.6. Divadlo v MŠ - Doprava, doleva, jezdím bezpečně
30.5. do 3.6. Školka v přírodě
23.6. Loučení s předškoláky + zahradní slavnost

MŠ Provazníkova
1.9. Slavnostní zahájení školního roku s rodiči
15.11. Divadýlko Květinka
30.11. Muzikoterapie
15.2. Planetárium a hvězdárna
7.4. Divadýlko Květinka
19.4. Muzikoterapie
21.4. Vítání jara – tvořivé dílničky
26.5. Besídka ke Dni matek
19.5. Otevřená zahrada
1.6. Celodenní výlet do Moravského krasu + dílničky
13.6. Pasování předškoláků

ZŠ Provazníkova
1.9. Slavnostní zahájení školního roku s rodiči
6.-8.9. Adaptační kurz v Penzion Sykovec
12.10. Divadlo Radost -Malý princ
19.10. ZOO
30.11. Muzikoterapie
6.12. Přišel Mikuláš
16.12. Bruslení
21.12. Posezení u vánočního stromečku
6.1. Bruslení
19.1. Kozí zahrada
7.1. Bruslení
14.-18.2. Lyžařský kurz Olešnice
28.3. Výprava na koniklece
6.4. Divadlo Polárka – Příběh o duze
19.4. Netradiční hudební nástroje – Lenka Hradecká
20.5. Moravské zemské muzeum
30.5. ke Dni dětí výlet na Macochu + dílničky Lažánky
16.6. Botanická zahrada
7.-11.6. Škola v přírodě – Hartmanice, součástí je i plavecký výcvik



23.6. Divadlo Polárka - Vinetou
28.6. Ukončení roku s rodiči na zahradě Orlovny Husovice

Od podzimu do jara se do výuky promítala opatření v souvislosti s covid-19. 
V případě nařízené distanční výuky jsou pedagogové připraveni učit online přes zoom a pro 
žáky je připravena učebna Google classroom pro online práci s materiály k výuce. Je možná i 
zápůjčka montessori materiálů k procvičování žákům domů.

V měsíci listopadu proběhla na všech pracovištích kontrola ČŠI, škola i školky prošly jejím 
hodnocením.

Další tradiční akce
Montessori návštěvy učitelek ZŠ na pobočkách proběhl v omezeném režimu – covid opatření
Montessori vzdělávací odpoledne pro rodiče na pobočkách školek
Montessori mateřské centrum na Šrámkové – pro maminky s dětmi do 3 let
Montessori dámské a pánské dny na ZŠ – pro maminky a tatínky 
Montessori seminář pro zájemce o naši ZŠ
ESS – edukačně stimulační skupiny pro děti před zápisem do školy proběhly v ZŠ v měsících 
leden-únor, v průběhu roku probíhala příprava na pobočkách pod vedením učitelek

9. Prevence sociálně patologických jevů

Etika a právní výchova Všechny tyto výchovy jsou součástí kosmické
výchovy a prolínají se i do ostatních 
předmětů. Je uplatňována zejména prožitková
metoda, individuální přístup, je brán důraz na 
kooperativní učení, využití mentálních map, 
besed, exkurzí. Žáci jsou vedeni ke vzájemné 
spolupráci. Relaxace i pravidelný pohyb je 
zařazen jak v pravidelné denní výuce, tak i 
v odpoledních aktivitách v ŠD.

Výchova ke zdravému životnímu stylu
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 
předmětů
Formy a metody působení na žáky, které se 
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 
chování

Organizace prevence
Minimální preventivní program Škola má vypracován MPP, který je 

aktualizován dle potřeb.
Využití volného času žáků Žáci mají v rámci ŠD řadu různorodých 

aktivit, mají možnost navštěvovat kroužky 
v prostorách ZŠ.

Průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska rizik výskytu sociálně 
patologických jevů

Třídy mají menší počet žáků, to dává větší 
možnost předcházet sociálně patologickým 
jevům. Podmínky jsou pravidelně 
vyhodnocovány na ped. radách a na tzv. 
Trojlístcích – setkání učitel, žák, rodič.

Zajištění poradenských služeb speciálních 
pracovišť a preventivních zařízení

Škola spolupracuje s PPP, spec. pedagogem a 
vyhodnocuje IVP či PLPP.

Vybavení školy odbornými a metodickými 
materiály a dalšími pomůckami

Škola odborné a metodické materiály vlastní. 
Spec. Pedagog poskytuje metodické vedení 
asistentům. 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, Ano



distribuci a zneužívání návykových látek 
v areálu školy a odpovídající sankce)
Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 
patologických jevů

Adaptační kurz – zaměřeno na vzájemné 
poznání žáků školy, začlenění prvňáčků a 
nově přestoupivších. Besedy a exkurze – v 
tomto školním roce proběhly na začátku roku 
akce se zaměřením na spolupráci.

10. Prevence rizik a školní úrazy

Počet úrazů

Počet záznamů v knihách úrazů (pobočky 
dohromady)

11

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0

Paní učitelky pro jistotu zapisují všechny případy, které nastanou – např. odřené koleno, 
bouchnutí o kliku, zakopnutí a pád bez pohmožděnin… Tím narůstá počet zápisů. Většina 
úrazů pochází z MŠ – zahrada, třída.

Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu Počet úrazů
V hodinách tělesné výchovy 1
V ostatních vyučovacích předmětech 0
Výlety a exkurze 0
Lyžařské kurzy 0
Výuka plavání 0
Přestávky ve škole 13
Školní družina a klub 0

Prevence rizik

Prohloubení prevence rizik, které škola přijala
Minimální preventivní program, vyhodnocení kritických bodů na pracovištích, vytvoření 
Standardu bezpečnosti dětí a majetku

11. Spolupráce školy s rodiči
Formy spolupráce

Formy spolupráce komentář
Školská rada Její činnost je pravidelná
Občanské sdružení při škole Pracuje samostatně, není součástí školy
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Pravidelně 3-4x ročně v ZŠ, 2x ročně v MŠ, 

Trojlístky – 2x ročně, konzultace dle potřeby 



rodičů nebo školy
Školní akce pro rodiče viz. výčet akcí na jednotlivých provozovnách 

– školičky pro rodiče, besídky, dílničky, 
společné grilování a zahradní slavnosti atp.

 
12. Materiálně-technické podmínky vzdělávání

Prostředí, prostory a vybavení školy komentář
budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich 
estetická úroveň

Učebny MŠ jsou vybaveny vhodným a 
vyhovujícím nábytkem, jsou esteticky 
vhodně řešeny. Byly obměněny pomůcky
a koberce.
ZŠ je také vybavena věkově vyhovujícím
nábytkem. Byly doplněny nové pomůcky.
Na všech pobočkách proběhlo malování 
prostor. 

členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi MŠ jsou umístěny ve 3 samostatných 
objektech a jedna MŠ a ZŠ společně 
v novém objektu.

odpočinkový areál, zahrady, hřiště V MŠ i ZŠ mohou děti a žáci využívat 
zahradu. ZŠ využívá tělocvičnu Orla 
Husovice.

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím 
apod.

Vybavení pomůckami v MŠ je 
dostatečné. Na všech pobočkách proběhla
velká obměna materiálového vybavení i 
dokoupení nových Montessori pomůcek. 
Vybavili jsme polytechnický kout – jde o
ponky, nářadí, materiál. Dokoupili jsme 
také environmentální vybavení a 
pomůcky na pokusy. Škola i školky 
vlastní elektronické klávesy, nově máme 
tónové hranoly a digitální klavír.

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Učební pomůcky jsou pravidelně 
dokupovány a obměňovány, pedagogové 
tvoří i vlastní materiály k výuce. Je 
vytvořena online databáze materiálů k 
distančnímu vzdělávání.

dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a 
studijního materiálu

Každá pobočka průběžně doplňuje 
pomůcky a materiál k výchovně 
vzdělávacímu procesu. V rámci porad si 
vyměňují tipy na materiály a aktivity pro 
děti a žáky.

I když tento školní rok patřil mezi ty náročnější vzhledem ke všem nařízením a opatření proti
covidu-19, naše paní učitelky mateřských škol i základní školy, udělaly vše pro to, aby se děti
mohly rozvíjet.
Zde jsou krátká zhodnocení z jednotlivých poboček:



MŠ Šrámkova
Školní rok 2021/2022 byl úspěšný. Pobočka Šrámkova měla naplněnou kapacitu.
Podařilo se naplnit vytyčené cíle – adaptace dětí, podpůrná opatření pro rozvoj dítěte, plán 
akcí… Do MŠ nastoupily dvě nové paní učitelky, které se rychle zaučily.
Podařilo se uspořádat většinu akcí pro rodiče s dětmi. 
Vánoční besídku jsme vzhledem ke covid situaci natočili rodičům na video.
Podařilo se nám však zrealizovat a na živo uskutečnit Besídku ke Dni matek, dále bylo 
uskutečněno několik divadelních představení v MŠ.
S rodiči proběhly v prvním i ve druhém pololetí konzultační dny k povídání o vývoji jejich 
dítěte.
V měsíci únoru již pak bylo možné díky využít lyžařské školičky a s dětmi vyjet na lyže.
Na přelomu měsíce května jsme realizovali Školku v přírodě. V měsíci červnu jsme pak již 
uspořádali s dětmi oslavu Dne dětí, pasování předškoláků a závěrečnou zahradní party s rodiči
včetně výletu na Brněnskou přehradu a do Solné jeskyně.

MŠ Bzenecká
Pro naši pobočku byl rok 2020/2021 dobou oprav a úprav prostředí. Část uzávěry vládními 
opatření jsme využily k rekonstrukci tříd a umýváren. Připravily jsme tak podnětné prostředí 
podle principů Marie Montessori. Část z plánovaných akcí jsme ještě stihli na podzim, a pak 
až ke konci školního roku. Během uzávěry jsme dětem připravily množství pracovních listů, 
hravých úkolů, tak aby se mohly zapojit i mladší děti, či sourozenci. Rodiče velmi kvitovali, 
že jsme vyjely s dětmi na školu v přírodě, do čistého prostředí Vysočiny. Děti se tak po 
dlouhé době mohly do sytosti užít.
Besídky jsme rodičům alespoň natočily, a zaslaly. Věříme, že další rok již bude příznivý, a 
budeme moci podporovat rozvoj dětí všemi dostupnými prostředky.

MŠ Babáka
Tento školní rok proběhla výměna pedagogických pracovníků. Stejně jako ostatní pobočky 
nás limitovala nastavená covid opatření. Akcí bylo méně, než jsme zvyklí. Proto se výchovně 
vzdělávací činnost soustřeďovala do prostor školky a na přilehlou zahradu. Učili jsme se 
s dětmi o ni pečovat. A s pomocí rodičů ji zkrášlili. Nově do ní přibyly herní prvky a nové 
hračky. 
Každé dítě je osobnost, kterou je potřeba rozvíjet. Cílem veškeré činnosti je proto navození 
příjemné atmosféry ve třídách, s pravidelným rytmem, která tvoří základ všeho dění.
Osvědčil se nám postup obvyklý u vzdělávacího procesu:
Seznámení → Prohloubení → Upevnění → Procvičení a rozšíření
Chceme, aby vše, co se dotýká dětí, mělo přirozený průběh, náš ŠVP jsme pojali v souladu s 
přírodou, společenskými potřebami a poznatky, které přináší život.
Věříme, že v novém školním roce již budeme mít více příležitostí k podpoře rozvoje dětí. 
Pestrá každodenní nabídka činností v dětech probouzí aktivní zájem o poznání a objevování 
všeho nového ve světě. Vytváření základů kompetencí je důležité pro další vývoj dítěte, jeho 
vzdělávání a celoživotní učení. V rámci distanční výuky byly pro děti povinné předškolní 
docházky připravovány materiály, úkoly, které se rodičům zasílaly mailem, či si je mohly 
vyzvednout v tištěné podobě na pobočce.

MŠ a ZŠ Provazníkova:



Školní rok 2021/2022 byl prvním rokem v nové budově. Hned na začátku roku jsme stihli 
vyjet na adaptační kurz do penzionu Sykovec. Seznamování a začleňování nových žáků 
probíhá lépe, a přirozeněji při společných hrách a učení se. Proto i v dalším roce plánujeme 
jeho zopakování. Pak se ve společnosti opět projevila vládní nařízení ke covid-19. Proto 
většina akcí probíhala v prostorách školy či blízkém okolí, až pak postupně spolu 
s rozvolňováním přibývalo akcí.
I když jsme moc plánovat nemohli, z každé uskutečněné akce jsme měli radost. Nakonec nám 
vyšel jak lyžařský kurz v Olešnici, tak škola v přírodě v Hartmanicích.
Závěr roku patřil setkání u táboráku s rodiči, a moc se vydařil, neboť zde zaznělo mnohé 
poděkování učitelům za jejich práci.
Během prázdnin se ladily jednotlivé učebny, výmalba, výměna koberců…
Stěžejním cílem pro nový školní rok, je připravit vše na otevření 2. Stupně ZŠ.

Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků, finanční vypořádání dotací, 
vyúčtování a použití dalších prostředků, údaje o hospodaření a ukazatele nákladovosti 
jsou samostatnou přílohou Vlastního hodnocení – výroční zprávy.

Všechny složky výroční zprávy byly projednány a vzaty na vědomí Školskou radou 
dne 12.10. 2022.

V Brně dne 6.10. 2022

                                                                  Mgr. Radka Čáslavová, ředitelka školy


