2. Obecná charakteristika školy
2.1. Velikost školy, počty tříd
1. Základní škola a mateřská škola Neslovice, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace byla zřízena k datu 1. 1. 2003. Hlavní účel činnosti, předmět činnosti, vymezení
majetku, majetkových práv a povinností a vymezení doplňkové činnosti je ustanoveno
zřizovací listinou ze dne 30. 10. 2002 a následnými dodatky ZL a jejích příloh a dále
aktualizovanou zřizovací listinou platnou od 1. 1. 2015
2. Součásti školy
Základní škola pro žáky 1. – 5. ročníku na dvou samostatných pracovištích – ZŠ Neslovice,
Hlavní 71 a ZŠ Tetčice, Palackého 52
maximální kapacita 200 žáků
Přípravná třída ZŠ
Mateřská škola pro děti zpravidla od 3 let, při nenaplněné kapacitě i pro děti mladší,
maximální kapacita 73 dětí, 3 třídy na třech odloučených pracovištích
Školní družina pro žáky 1. – 5. ročníku, kapacita 180 žáků, 6 oddělení
Školní jídelna pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky, kapacita 230
strávníků
Školní jídelna – výdejna pro děti MŠ na pracovišti Hlavní 246 a Kratochvilka 7 a pro žáky
ZŠ Tetčice – kapacita 98 strávníků
Do základní školy i mateřské školy dojíždějí děti ze společného spádového obvodu základní
školy a mateřské školy, který tvoří obce Neslovice, Kratochvilka a Hlína. Dále ZŠ i MŠ
navštěvují děti, jejichž rodiče si naši školu vybrali z důvodu vzdělávací nabídky. Jde
především o děti a žáky z Babic, Tetčic, Rosic, Oslavan, Zastávky, Říčan, Omic a Ivančic.
Díky integrované dopravě je škola dobře dostupná z okolních obcí.

2.2.

Charakter budov, okolí školy

Základní škola a mateřská škola Neslovice, okr. Brno venkov, je plně organizovaná škola
pouze s prvním stupněm ZŠ, integrovaná s MŠ nejen organizačně, ale celou koncepcí
edukačního procesu.
V budově s více než stoletou tradicí na adrese Hlavní 71, sídlí první stupeň základní školy,
přípravná třída ZŠ a školní družina.
Tato budova prošla generální opravou, statickým zajištěním a nástavbou 2. patra v roce 1994.
Tato budova je umístěna na Hlavní, 71, před budovou vede dosti frekventovaná silnice, což
zapříčiňuje zvýšenou hlučnost. V sousedství školy se nachází parkoviště.
Za touto budovou bylo v roce 1997 vybudováno nové hřiště, které tvoří tři oddělené části.
Dlážděná část, přímo za budovou a vedle ní, slouží jako sportovní hřiště pro míčové a
ostatní hry i jako rekreační zóna o přestávkách.
Dětské hřiště s herními prvky, zastřešený altán se stolky a židličkami, využíváme pro
výuku v přírodě, trávení přestávek a je ústředním prostorem pro venkovní hry dětí 2. třídy
MŠ, která je umístěna nedaleko hlavní budovy na adrese Školní 93 a školní družiny. Nově

byla v této části postavena školní dílna, která je využívaná hlavně dětmi v ŠD, v ZŠ a MŠ –
projekt „Technické školky“.
Samostatné oplocené hřiště s umělým povrchem bylo zřízeno hlavně pro kvalitní výuku
TV a je určeno pro vybíjenou, přehazovanou, volejbal, házenou, tenis, badminton, nohejbal a
malou kopanou.
Všechny části hřiště využíváme i k relaxaci žáků o přestávkách, programu MŠ, ŠD a
volnočasovým aktivitám.
1. třída MŠ byla zřízena od 1. 9. 2014 v budově bývalé mateřské školy za obecním
úřadem na adrese Hlavní 246. Budova, kde byla v roce 2001 zrušena mateřská škola,
prošla od srpna 2013 celkovou rekonstrukcí, přestavbou a přístavbou. Nová mateřská
škola byla zkolaudována 27. června 2014 pro 28 dětí MŠ.
Nová mateřská škola je umístěna v krásném prostředí mimo hlavní komunikaci. Jde o
přízemní budovu. Za hlavním vchodem jsou umístěny 2 šatny, sborovna, herna pro děti,
sociální zázemí pro děti i zaměstnance, výdejna stravy. Všechny vnitřní prostory jsou
vybaveny novým nábytkem.
Za školkou je postavena nová opěrná zeď se schodištěm pro dopravu obědů a svačin přímo do
školní jídelny – výdejny MŠ.
Před mateřskou školou směrem k obci bylo vybudováno nové dětské hřiště s herními prvky a
zahradním altánem. Celý areál je oplocen a byly provedeny sadové úpravy.
2. třída MŠ, školní jídelna - vývařovna a tělocvična jsou umístěny na odloučeném
pracovišti Školní 93. Tato budova stojí bokem od hlavní silnice. Je vzdálena od hlavní
budovy školy, kde je umístěna ZŠ asi 100 m, od 1. třídy MŠ asi 600 m.
Přízemí této budovy, kde je umístěna tělocvična a výdejna stravy, bylo kolaudováno
v listopadu 1999. Tělocvična s nářaďovnou, šatnami a sociálním zařízením slouží žákům
základní školy, školní družině a všem dětem mateřské školy. Je to jediný větší prostor v celé
obci pro různá setkávání. Konají se zde různé sportovní, kulturní, společenské a jiné akce
školy, obce Neslovice, místních organizací a sdružení.
Nově vybudovaná mateřská škola, která vznikla v podkroví zrekonstruované budovy je
v provozu od 1. září 2001.
V roce 2006 byla v podkroví této budovy, vedle prostor MŠ, zrekonstruována školní jídelna a
tím zde vznikla školní jídelna - vývařovna pro všechny děti MŠ a žáky ZŠ.
Do této doby se vařilo pouze pro 25 dětí mateřské školy a zaměstnance této třídy.
Pro žáky ZŠ a zaměstnance se obědy dovážely ze školní jídelny v Ivančicích.
Před touto budovou a vedle ní se nachází travnatá plocha, vedle budovy celkem velké
parkoviště a vedlejší slepá silnice vedoucí pouze ke dvěma bytovým domům, které se
nacházejí v nedaleké blízkosti od školy. Za touto silnicí se nachází pole. Vedle budovy pro
děti slouží malé dětské hřiště s herními prvky a posezením. V měsíci září - listopad 2014
došlo k rekonstrukci hřiště – výměna herních prvků. V roce 2016 bylo hřiště oploceno a
vysázeno živým habrovým plotem. V mateřské škole je každoročně umísťováno na výjimku
28 dětí.

3.

třída MŠ – Kratochvilka 7

Na jaře roku 2012 vznikla potřeba dalších míst v mateřské škole. Po domluvě se
zastupitelstvem obce Kratochvilka, byla zahájena generální oprava prostor bývalé mateřské
školy na Kratochvilce, která byla uzavřena v 90. letech.
Bylo nutné provést velice mnoho prací, aby se vyhovělo novým předpisům hygieny,
stavebního úřadu a dalších institucí, které následně vydaly kladné stanovisko k provozování
mateřské školy na Kratochvilce, která je součástí Základní školy a mateřské školy Neslovice.
Výsledkem a završením mnoha prací, které prováděli všichni zúčastnění většinou ve svém
volnu po své pracovní době, je možnost umístění 17 dětí do mateřské školy, které by jinak
nebyly z důvodu nedostatečné kapacity přijaty.
MŠ Kratochvilka je zařazena od 1. 9. 2012 v rejstříku škol a školských zařízení jako
odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Neslovice a stává se tak její nedílnou součástí – je v ní
umístěna 3. třída MŠ.

