
 
 

 
 

Výroční zpráva 
za školní rok 2010/2011  

 
 
 
 
 
 

Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 
Součást ZŠ a MŠ Brno, K řenová 21 

 
 
 



Část I. 
Základní charakteristika mate řské školy 

 
a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská 27 
b/ Zřizovatel školy: ÚMČ Brno-střed 
c/ Jméno ředitele školy: Mgr. Vladimír Tulka 
d/ Jméno vedoucí učitelky(u sloučených zařízení): Věra Škvařilová 
e/ Telefon: 533433629 
f/  Kapacita školy: 55 
g/ E-mailová adresa: zskrenova@zskrenova.cz 
h/ Provoz školy (od – do) : 6,30 – 16,30 
ch/provoz jednotlivých tříd (od-do) : 6,30 – 16,30 
i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole 
 
Školní 
rok 
2009/ 
2010 

Počet  
tříd 

Celkový 
počet  
dětí 

Průměr. 
počet 
dětí 
na jednu 
třídu 

Průměr. 
Počet 
dětí 
na 
učitele 

Prům. 
docházk
a v % 

Počet dětí 
Dle zák. 
117/1995 
Sb. Na  
4 hodiny 
denně 

Celkový počet dětí 

Zaměstnaných 
matek 

Nezaměst. 
matek nebo 
matek na  
mat. a rod. 
dovolené 

Třídy 
standar
dní 

   1 21 21 10 72 0 10 11 

Celkem    1 24 24 10 72 0 10 11 
 
 
 
 

Část II. 
Výsledky výchovy a vzd ělávání 

 
a/ Zaměření mate řské školy 
 
Vybrané prvky ze vzdělávacího programu „Začít spolu“ a „Kurikulum podpory zdraví 
v MŠ“ jsou zapracovány do rámcového programu mateřské školy. 
Cílem je vychovávat děti zdravé, aby se dokázaly rozhodovat, poznaly vlastní 
identitu, vytvořily si poznatky o světě, byly aktivní, dokázaly se orientovat ve 
společnosti, vytvořily si životně důležité kompetence, přizpůsobily se a vnímaly 
různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné 
hodnoty i pro vzájemné sblížení. 
 
B/ Věkové složení d ětí 
 
 Počet dětí 
Do 3 let           (nar. 1.9.2006 a  později) 0 
3letí                 (nar. 1.9.2005 – 31.8.2006) 5 
4 letí                (nar. 1.9.2004 – 31.8.2005) 8 
5letí                 (nar. 1.9.2003 – 31.8.2004) 7 
Starší               (nar. 31. 8. 2003 a dříve) 1 
 
 



 
 
 
 
C/ Odklad povinné školní docházky 
 
 Počet dětí 
Odklad povinné školní docházky 1 
Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 
celkem 1 
 
 
D/ Péče o integrované d ěti 
 
Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č. 561/2004 Sb.) 
0 0 
  
  
 
 
E/ Školy v p řírodě 
 
Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 
0 0 
 
 
 
F/ Úplata za p ředškolní vzd ělávání 
 
Mateřská škola vybírá úplatu. 
 
Základní výše úplaty : 150,- Kč 
 
 

Část III. 
 

Účast v sout ěžích 
 

Viz celkové hodnocení 
 

Část IV. 
 

Výkon státní správy 
 
Rozhodnutí Počet 
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2009/2010 10 
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák. 256/2004 Sb.) 4 
Počet nepřijatých dětí 0 



 
Část V. 

 
Údaje o pracovnících škol 

 
1. Kvalifikovanost u čitelů ve školním roce 2010-2011 – stav ke 30. 6. 2011 

 
Vzdělání – nejvyšší dosažení Počet učitelů 
Střední pedagogická škola 2 
VŠ-předškolní výchova  
VŠ-speciální pedagogika  
Jiné  
 
 

2. Kvalifikovanost u čitelů ve školním roce 2010-2011 – stav ke 30. 6. 2011 
 
 Počet 

fyzických  
osob 

Přepočtený 
počet na  
plně zam. 
(úvazky) 

% z celkového počtu 
(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 2 2 100 
Nekvalifikovaní učitelé    
Celkem 2 2 100 
 
 

3. Věkové složení všech p řepočtených u čitelů 
 
 Do 35 let 35-50 let Nad 50 let Důchodci celkem 
Počet  2    
 
 

4. Ve školním roce 2009/2010 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, 
Pedagogická fakulta do pracovního poměru(počet):     0 

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené. 0 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

včetně řídících pracovníků školy 
 
Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Neurotické projevy u před.a škol. dětí 1 
Rozvíjení smysl.vnímání u dětí př. věku 1 
 

 
Část VI. 

Změny ve vedení školy 
 

Nebyly provedeny. 
 
 
 
Datum 26. 8. 2011                                                               Razítko a podpis ředitele 



 
                                            Hodnocení školy   

                                       školní rok 2 010/2011 
 
 
      Podmínky ke vzd ělávání 
 
       Personální podmínky – školní rok 2010/2011 
V naší škole pracují 2 kvalifikované učitelky s praxí 30 a 29 let. Učitelky se vzdělávají, průběžně 
si vybírají z nabídek seminářů a školení. Jako zdroj dalšího  vzdělávání a informací využíváme 
internet, odbornou literaturu a pomůcky. 
Nemocnost našeho kolektivu je nulová, nemáme problém v průběhu šk. roku se zajištěním výchovy 
a vzdělávání dětí. Jsme kolektiv přizpůsobivý,pružný a sehraný. Jsme kreativní. Vzájemná spolupráce 
a soudržnost, schopnost respektovat jeden druhého a poskytnout ke splnění vytčených cílů vlastní 
potenciál je tou největší devizou našeho kolektivu. 
 
 
       Materiáln ě technické podmínky 
Škola je dobře hodnocena z hlediska prostorových možností. Máme dostatek místa pro činnosti, 
jídlo, spánek i hru. Školní zahrada je prostorná, ale málo vybavená. Chybí finance a proto zde 
nemáme vybavení jako v jiných mateřských školách. Budova by měla projít rekonstrukcí, pokud se  
najdou finanční prostředky. 
 
 
 
       Průběh vzdělávání 
Předškolní vzdělávání probíhá prostřednictvím třídního vzdělávacího programu, máme rozpracované 
tematické bloky. Pracujeme na základě získaných informací o dětech, s ohledem na jejich potřeby, 
možnosti a zájmy. 4x ročně zpracováváme evaluační listy jednotlivých dětí. Z nich vyplynou potřeby, 
podle nich vybíráme projekty a metody vzdělávání. 
Propojením slova, hry, hudby, pohybu a výtvarných a pracovních činností je rozvíjena každá osobnost  
dítěte. Chceme věnovat zvýšenou pozornost prezentaci vlastní práce jak při styku s rodiči, tak i na  
internetu. 
Často chodíme do divadel – 1x měsíčně, na výlety, seznamujeme se s městem přírodou a prací lidí. 
 
 
       Spolupráce s rodi či 
Považujeme za velmi nutnou spolupráci s rodiči a nepedagogickými pracovníky mateřské školy. 
Pro zlepšení komunikace s rodiči jsme nabízeli rodičům konzultační hodiny o dětech. Po pracovní 
době, v klidu – pouze rodiče a učitelky. Další možnosti zlepšování kontaktů a komunikace nabízí 
společné akce pro rodiče a děti. Nejvíce se nám osvědčují pravidelné denní kontakty s rodiči při  
příchodu, nebo odchodu dětí. S rodiči si vzájemně sdělujeme poznatky o dítěti, jeho pokrocích, 
potřebách a problémech. Učitelky tak postupně znají celé rodinné zázemí dítěte. Oceňujeme s jakou 
důvěrou rodiče s námi mnohdy řeší své finanční i rodinné záležitosti. 
Jsme škola otevřená – rodič může kdykoliv vstoupit, pozorovat a být se svým dítětem, hovořit 
s učitelkou . 
Pro rodiče pořádáme Besídky vánoční, oslavu Dne matek, Jarmark – společně se ZŠ. Naši rodiče 
jsou většinou na velmi nízké sociální a finanční úrovni, nemají dostatek finančních prostředků, aby 
přispívali na vybavení tříd a školy. Rodiče mohou využívat nabídky ŠPP při řešení problémů školních i 
osobních.  
 
 
       Spolupráce se ZŠ 
Spolupracujeme s přípravným ročníkem, 1.třídou, se speciál. centrem, s PPP. P. učitelka ze školy 
vede logopedickou nápravu řeči, s p. učitelkou z družiny organizujeme oslavu Mikuláše. Ke Dni dětí 
máme společné akce, rovněž Jarmark a některá představení – divadelní, Kouzelník. 
Společně se setkáváme na školní zahradě, při fotografování dětí. 
Návštěvy kamarádů v 1.třídě, ukázka školy, cvičení v tělocvičně ZŠ, to vše je samozřejmostí před 
zápisem do ZŠ a před nástupem do školy, děti tak vchází do známého prostředí bez většího stresu. 



 
      Výsledky vzd ělávání 
Výsledky vzdělávání jsou průběžně konzultované oběma učitelkami. Řeší se úroveň získaných 
kompetencí. Hledáme nové cesty a způsoby jak zvyšovat kvalitu. Pravidelně hodnotíme individuální 
vzdělávací potřeby dětí. Celkovou autoevaluací školy provádíme na konci školního roku a na jejím 
základě upravíme vzdělávací program pro příští rok. 
Rodiče oceňují logopedickou péči, která probíhá každý týden v mateřské škole a je vedena p.učitelkou 
Ze ZŠ. Spolupracujeme se speciál. pedagogickým centrem ZŠ, s první třídou, s přípravným ročníkem. 
Vytvořili jsme Plán vzájemné spolupráce. 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 


