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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Školní	  vzdělávací	  program	  v	  naší	  mateřské	  škole	  s	  názvem:	  „Učíme	  se	  porozumět	  
sami	  sobě,	  ostatním	  lidem	  a	  světu	  kolem	  sebe“	  se	  stal	  nejen	  dobrým	  základem,	  
jak	  pokračovat	  v	  již	  nastavené	  kvalitě	  předškolního	  vzdělávání,	  ale	  současně	  i	  
výzvou,	  jak	  být	  stále	  otevřeni	  k	  inovacím	  a	  do	  budoucna	  i	  k	  tolik	  diskutované	  
inkluzi.	  Příznivý	  výchozí	  stav	  nám	  umožňuje	  rozvíjet	  dlouhodobou	  koncepci	  
směrem	  k	  určeným	  cílům.	  Do	  popředí	  programu	  i	  nadále	  vystupuje	  podpora	  
zdraví,	  rozvoj	  emoční	  inteligence,	  estetická	  výchova	  a	  povzbuzování	  dětí	  k	  učení.	  	  

Při	  každodenních	  činnostech	  a	  příležitostech	  probíhala	  výchova	  a	  vzdělávání	  
především	  ke	  zdraví,	  k	  pěstování	  citové	  výchovy	  -‐	  k	  sociálnímu	  a	  emočnímu	  
růstu,	  ke	  kultivaci	  hudebního,	  výtvarného,	  literárního	  projevu,	  k	  celoživotnímu	  
vzdělávání	  a	  k	  aktivnímu	  učení.	  Ve	  vyhodnocených	  indikátorech	  a	  v	  analýze	  
zjišťujeme,	  že	  v	  oblasti	  podmínek,	  procesů	  a	  výsledků	  vzdělávání	  bylo	  v	  tomto	  
školním	  roce	  dosaženo	  mnoho.	  

Na	  konci	  školního	  roku	  jsme	  si	  odnášeli	  uspokojivý	  pocit	  nejen	  z	  výsledků	  dětí,	  
ale	  i	  z	  dobře	  vykonané	  práce	  pro	  naši	  obec.	  Setkání	  s	  panem	  starostou	  Mgr.	  Ing.	  
Danielem	  Kyprem	  a	  jeho	  kolegy	  zanechalo	  v	  den	  našeho	  vystoupení	  pro	  jubilanty	  
a	  malé	  občánky	  na	  obecním	  úřadě	  nezapomenutelný	  zážitek	  nejen	  starším	  
občanům-‐jubilantům	  a	  mladým	  rodinám,	  ale	  i	  pedagogům,	  všem	  vystupujícím	  
dětem	  z	  MŠ	  a	  rodičům,	  kteří	  náš	  program	  doplnili	  hrou	  na	  nástroje	  Orffova	  
instrumentáře.	  Nechyběl	  ani	  kontrabas	  a	  citlivý	  přednes	  nadaných	  dětí	  s	  
dlouhými	  verši	  našeho	  oblíbeného,	  brněnského	  básníka	  Jana	  Skácela	  s	  jeho	  
„Uspávanou	  s	  Popelčiným	  oříškem“.	  	  

Mateřská	  škola	  se	  zapojila	  do	  výtvarné	  soutěže	  na	  téma	  „Sousedství“.	  Výkresy	  
našich	  dětí	  byly	  odbornou	  porotou	  vybrány	  a	  ve	  spolupráci	  s	  Odborem	  
zahraničních	  vztahů,	  Odborem	  školství	  města	  Brna	  a	  lipskou	  organizací	  Haus	  
Steinstrasse	  vystaveny	  na	  výstavě	  na	  Nové	  radnici	  v	  Lipsku	  od	  1.	  7.	  do	  17.	  7.	  
2015.	  

V	  tomto	  školním	  roce	  získala	  naše	  mateřská	  škola	  od	  paní	  Mgr.	  Dany	  Havlové,	  
předsedkyně	  Rady	  pro	  Dětskou	  Mensu:	  titul	  za	  plnění	  stanovených	  podmínek	  
pro	  aktivní	  spolupráci	  a	  realizaci	  aktivit	  rozvíjejících	  nadání	  dětí	  v	  předškolním	  
věku.	  Díky	  vzorné	  spolupráci	  s	  Mensou	  ČR	  jsme	  se	  mnohému	  naučili,	  zakoupili	  
nové	  učební	  pomůcky	  a	  obohatili	  svůj	  pohled	  na	  děti	  se	  speciálními	  vzdělávacími	  
potřebami.	  Doplnili	  jsme	  svoje	  vědomosti	  a	  dovednosti	  v	  rámci	  dalšího	  
vzdělávání,	  seminářů,	  přednášek,	  konferencí.	  	  



Pohledem	  zpět	  na	  uplynulý	  školní	  rok	  	  si	  ovšem	  uvědomujeme,	  že	  se	  matematice	  
pana	  prof.	  Milana	  Hejného,	  metodické	  příručce	  pro	  práci	  s	  NTC	  metodou,	  
podpoře	  nadaných	  dětí	  i	  dětí	  nějakým	  způsobem	  znevýhodněným	  (autismus	  
apod)	  chceme	  věnovat	  intenzivněji,	  systematičtěji	  a	  více	  promýšlet	  každodenní	  
přípravu	  a	  sebevzdělávání.	  	  Nadanějším	  dětem	  budeme	  umožňovat	  postup	  větší	  
rychlostí	  a	  do	  větší	  hloubky,	  naopak	  dětem	  s	  různým	  znevýhodněným	  budeme	  
volit	  pomalejší	  tempo.	  	  

I	  když	  individualizaci	  v	  předškolním	  vzdělávání	  považujeme	  při	  velkém	  počtu	  
dětí	  ve	  třídách	  za	  jednu	  z	  nejnáročnějších	  forem	  práce,	  přesto	  individualizaci	  
podporujeme	  a	  svoji	  práci	  budeme	  přizpůsobovat	  potřebám	  mimořádně	  
nadaných	  dětí.	  

V	  oblasti	  podmínek	  se	  díky	  dobré	  spolupráci	  se	  zřizovatelem	  ÚMČ	  Brno-‐jih	  a	  
odborem	  školství	  budeme	  již	  od	  září	  těšit	  výměně	  oken	  ve	  dvou	  třídách	  a	  
hernách,	  modernímu	  vytápění	  v	  nových	  podlahách,	  osvětlení,	  modernějšímu	  
vnitřnímu	  interiéru	  mateřské	  školy,	  vybavení	  školní	  kuchyně,	  úpravě	  školní	  
zahrady.	  Naší	  společnou	  snahou	  a	  vizí	  je	  vytvořit	  všem	  dětem	  k	  požadavkům	  
doby	  a	  moderním	  principům	  ve	  vzdělávání	  podnětné	  prostředí.	  Proto	  si	  myslíme,	  
že	  je	  potřebné	  a	  žádoucí	  ve	  stavebních	  pracích	  pokračovat	  i	  když	  víme,	  že	  vše	  je	  
odvislé	  od	  finančních	  možností	  obce	  a	  města.	  

Naší	  vizí	  je	  vybudovat	  podkrovní	  lehárnu.	  Tím	  bychom	  vytvořili	  netypické	  
prostředí	  a	  děti	  by	  mohly	  stávající	  herny,	  které	  slouží	  i	  jako	  lehárny,	  celodenně	  a	  
účelně	  využívat	  k	  mnoha	  tvůrčím	  činnostem	  a	  rozvíjejícím	  aktivitám	  v	  rámci	  
rozvoje	  nadaných	  dětí.	  

Hana	  Lejsková	  
ředitelka	  MŠ	  

V	  Brně,	  dne	  24.	  srpna	  2015	  


