
V Brně, 8. 9. 2014

NOVÁ ŠKOLKA U MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
     V brněnském klášteře milosrdných bratří byla k 1. září 2014 otevřena nová školka s kapacitou 15 dětí. 
Připojuje se k řadě církevních vzdělávacích zařízení v brněnské diecézi. Zřizovatelem školky je Konvent 
Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně a doplňuje služby poskytované v areálu 
kláštera. Školka fungovala již dříve přímo pod konventem jako součást Rodinného centra Benjamin, 
avšak po splnění všech legislativních požadavků školského zákona č.561/2004 Sb. byla založena nová 
právnická osoba. Její oficiální název zní Mateřská škola Milosrdných bratří s.r.o. (IČO 03269205).

    Toto zařízení je určeno pro děti předškolního věku. Péče o děti v mateřské škole je zajištěna pracov-
nicemi, jejichž profese odpovídají legislativním požadavkům i potřebám dětí. V týmu pracovníků s dětmi 
je speciální pedagožka se zaměřením na logopedickou péči a zabývající se dlouhodobě problematikou 
syndromu ADHD a neklidu u dětí, dále speciální pedagožka a arteterapeutka, a nakonec pedagogická 
asistentka pro individuální podporu jednoho z dětí.
   Školka má nyní možnost využívat krásné prostory kláštera, nádvoří a přilehlé zahrady k aktivitám, 
které rozvíjejí osobnost každého dítěte, na základě vzájemné úcty a v duchu principů spirituality  
milosrdných bratří. Jsme rádi, že je možné hledat stále nové možnosti projevu hospitality – křesťanské 
péče o bližní. Hospitalitu není třeba chápat pouze jako péči o nemocné a staré, ale i jako péči o děti, 
jejich výchovu ke zdravým hodnotám. Taková péče může mít pozitivní dopad na celou společnost.

     Více informací o mateřské škole naleznete na stránce rodinnecentrum.milosrdni.cz.

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně

Vídeňská 7 | CZ - 639 00  Brno | tel +420 543 165 319 
 fax +420 543 165 319 | sekretariat@milosrdni.cz | www.milosrdni.cz 

IČO 15531678 | DIČ CZ15531678 | ČS Brno 1341685399/0800

K O N V E N T  B R N O

Br. Martin Richard Macek, OH
převor brněnského kláštera

představený milosrdných bratří  
v Čechách, na Moravě a na Slovensku

Bc. Petra Škrdlíková
ředitelka  

Mateřské školy Milosrdných bratří s.r.o.


