
Mateřská škola, základní škola a praktická škola 

Brno, Vídeňská, příspěvková organizace 
 

            Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská 244/26, příspěvková 

organizace se nachází na světelné křižovatce ulic Vídeňská a Vinohrady po pravé straně 

u zastávky Nemocnice Milosrdných bratří směrem od Mendlova náměstí do Modřic nebo 

do Starého Lískovce. Dostupná je tramvajemi č. 2, 5, 6. Vzhledem ke své poloze je pohodlně 

a rychle dostupná z kterékoliv části Brna. 

 

Součástí školy je i PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA s kapacitou 15 dětí. 

Dítě může být do přípravné třídy přijato kdykoliv v průběhu školního roku, a to 

s doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) k zařazení do přípravné 

třídy a také s vyřízeným a to s doporučením školského poradenského zařízení (PPP, 

SPC) k zařazení do přípravné třídy a také s vyřízeným odkladem povinné školní 

docházky nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky, který si rodiče vyřídí ve 

své kmenové škole, kam spadají podle svého trvalého bydliště. K žádosti o přijetí do 

přípravné třídy je též nutné doložit rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, 

který si rodiče vyřídí ve své kmenové škole, kam spadají podle svého trvalého bydliště. 

K žádosti o přijetí do přípravné třídy je též nutné doložit rodný list a kartičku zdravotní 

pojišťovny dítěte.  

  

Provoz přípravné třídy je ve všední den od 8:00 do 11:40, od 11:40 mohou rodiče 

dětí využít školní družinu, s možností svačiny (8,50 Kč/svačina) a oběda (24 Kč/oběd). 

Provoz školní družiny je ráno od 7:00 do 7:40 a odpoledne od 11:40 do 16:30. 

Přípravná třída je určena pouze pro děti s odkladem školní docházky, 

dodatečným odkladem povinné školní docházky a pro všechny děti, kterým pravidelná 

příprava a odborná pomoc pomůže usnadnit úspěšné zahájení povinné školní docházky. 

 

Hlavním cílem je systematicky připravovat děti k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku 

základní školy. Samozřejmostí je celodenní péče speciálních pedagogů.  

Naše škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a se 

speciálně pedagogickými centry, součástí komplexní přípravy pro bezproblémový nástup do 

1. ročníku je v případě potřeby i pravidelná péče logopeda. 

Děti se učí především herními činnostmi, veškeré aktivity provádíme hravou formou. 

Výhodou přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě (maximálně 15), který nám umožňuje za 

pomoci asistentů pedagoga individuálně se věnovat každému dítěti. Edukativně stimulační 

činnosti, které v běžných mateřských školách probíhají v odpoledních hodinách ve 

skupinkách s menším počtem dětí, prolínají v přípravné třídě celodenním programem. 

Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte – zaměstnání 

je vždy přiměřeně jeho věku a schopnostem. 

Základem jsou hry zaměřené například na rozvoj řeči, osvojení si matematických 

pojmů, zrakového a sluchového vnímání, rozvoje grafomotoriky ale hlavně, zpíváme, 

tancujeme, cvičíme, chodíme do přírody, na koníčky, hrajeme divadlo a spoustu dalších 

zajímavých věcí.   

 

Kontakt a bližší informace: 

   Mgr. Gordon Brei – ředitel školy 

   

Tel.: 543248940, 731 507 323 

   http: www.videnska.cz  

 

 

Návštěva přípravné třídy i družiny je zcela bezplatná, a to včetně poradenských služeb. 


