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Mateřské školy 
 

Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 
 

 
Část  I. 

 
Základní charakteristika mateřské školy 

 
 
a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská 27 
b/  Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno - střed 
c/  Jméno ředitele školy: Mgr. Vladimír Tulka 
d/  Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Věra Škvařilová 
e/  Telefon: 533 433 629 
f/  Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol):  55 dětí 
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: 
         NEMÁME 
 
 

Školní rok 
2012/2013 
 

Počet tříd Celkový 
počet dětí  

Průměr. 
počet dětí 
na jednu 
třídu 

Průměr. 
počet dětí 
na učitele 

Prům. 
docház-
ka 

 v  %  

Počet dětí 
dle zák. 
117/1995 
Sb.na 
4hodiny 
denně. 

Celkový počet dětí 
zaměstna-
ných 
matek 

nezaměst. 
matek nebo 
matek  na 
mateřské a 
rodičovské 
 dovolené 

tř. standardní 1  23 23 11 69 0 9 9/5MD 
tř. speciální-logo         
Celkem 1 23 23 11 69 0 9 9/5MD 
 
 
 
 
 

 
Část II . 

 
Výsledky výchovy a vzdělání 

 
 
 
a/ Zaměření mateřské školy, vzdělávací programy podle kterých škola pracuje, specializace  
na jednotlivé  druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole), zájmové 
aktivity dětí , další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje – 
stručný popis.  
 
Školní vzdělávací program byl vytvořen v souladu s RVP PV, jehož dalším podkladem bylo 
hodnocení minulých let, záměry a podmínky MŠ. 
ŠVP s názvem: „KAM  PATŘÍM“ byl vytvo řen na období 3 let. Během tohoto období byl 1x 
aktualizován a doplňován. 



Cíle ŠVP, které si mateřská škola stanovila, byly průběžně naplňovány, vzdělávání dětí probíhalo ve 
vstřícném a podnětném prostředí. Bylo uskutečňováno prostřednictvím ucelenějších témat, která byla 
zpracována formou tematických částí. Učitelky využívaly metod a přístupů podle individuálních či 
specifických potřeb dětí. Jejich snahou bylo nabízet činnosti obsahově bohaté a pestré, aby děti 
motivovaly a také vedly k rozvoji kompetencí ve všech vzdělávacích oblastí. Po celou dobu školního 
roku vedly učitelky děti k dodržování dohodnutých pravidel a tím bylo dosahováno u dětí klidné 
společné soužití. 
Velký důraz byl kladen na zvyšování tělesné zdatnosti dětí, zlepšování jejich pohybových schopností a 
získávání kladného vztahu ke sportovním aktivitám. K tomu nám slouží velmi dobře vybavená 
tělocvična, která dětem poskytuje dostatek pomůcek i prostoru pro spontánní i přirozený pohyb a hry. 
Kromě spontánních aktivit byly do každodenního programu zařazovány řízené aktivity. Zařazováním 
tělovýchovných a pohybových aktivit, posilováním tělesné a psychické zdatnosti, využíváním různého 
náčiní, tělovýchovného nářadí dosahují děti velmi dobrých výsledků. 
V nejmladší věkové skupině získaly děti dobré základní sebeobslužné, hygienické i společenské 
návyky  a také počáteční základy kompetencí ze vzdělávacích oblastí. Rozvoji jemné a hrubé motoriky 
velmi pomáhají lekce keramiky a výtvarných činností – modelování, malování. Přináší dětem zábavu i 
užitek. Některé děti mají dobré poznatky a dle svých možností a schopností se zapojovaly do her, 
činností a nabízených aktivit. Systematicky se věnujeme dětem s odkladem školní docházky. 
Velkou snahou učitelek bylo také pomoci dětem s nesprávnou výslovností. Tomu se věnovala 
p. učitelka ze ZŠ, která pravidelně jednou týdně mateřskou školu navštěvovala a u dětí dosahovala 
velmi dobrých výsledků. Její snahou bylo, aby děti, které nastupují k povinné školní docházce do ZŠ, 
měly odstraněnou vadnou výslovnost a jejich výslovnost byla správná a dobře zafixována. Její práce 
byla pozitivně hodnocena nejen pedagogy, ale také rodiči dětí, se kterými pracovala. 
Pedagogický kolektiv věnoval pozornost individuálním pokrokům každého jednotlivého dítěte a 
záznamem do diagnostických archů sledovali posun dítěte ve vzdělávání. 
Ve škole se daří vytvářet vhodné sociální klima, které je založené na vzájemné důvěře, úctě a otevřené 
komunikaci, takže se všichni zúčastněni (personál, děti i rodiče) cítí spokojeni. 
S celým kolektivem se snažíme dobře udržovat interiér školy vhodnou výzdobou a dětskými pracemi. 
Chceme věnovat zvýšenou pozornost prezentaci vlastní práce jak při styku s rodiči tak i na internetu. 
 
Mateřská škola byla v tomto školním roce vybavena novou kuchyňskou linkou ve výdejně stravy. 
Zvýšenou pozornost, které je potřeba se v nejbližší budoucnosti věnovat je stav školní budovy. 
Stále čekáme na vyjádření zřizovatele ÚMČ Brno – střed na navržené opravy, které byly podány a kde 
bude rozhodnuto dle finančních prostředků, zda bude provedena oprava či rekonstrukce budovy. 
 
Odpolední zájmové aktivity a nadstandardní péče: 
 
V rámci projektu KŘENKA nám bylo umožněno pracovat s dětmi v kroužku Keramika a výtvarné 
činnosti v MŠ. Vyrobili jsme si s dětmi spoustu krásných věcí dekorativního a užitkového charakteru.                                                           
 
Ohýbej se jazýčku        - logopedická péče 
 
 
 
 
b/ Odklad povinné školní docházky 
 
 Počet dětí 
Odklad povinné školní docházky         1 
Dodatečné odložení povinné školní docházky         - 
Celkem         1 
 
 
 



c/ Péče o integrované děti  
 
Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 
      -                - 
  
  
  
 
 
 
 
d/ Školy v přírodě 
 
Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 

          -             - 

 
 
e/ Úplata za předškolní vzdělávání 
 
Mateřská škola vybírá úplatu. 
 
Základní výše úplaty:  150,– Kč 

 
 
 

Část III. 
 

Účast v soutěžích 

 V tomto školním roce se těchto aktivit děti nezúčastnily. 

 
Část IV. 

 
Výkon státní správy 

 
 

Rozhodnutí  Počet 
Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2012/2013              6 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,)              1 

Počet nepřijatých dětí              - 
Počet odvolání              - 

 
 



Část V. 
 

Údaje o pracovnících škol 
 
 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2012/2013 – stav k 30. 6. 2013 
     
Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet  učitelů 
Střední pedagogická škola              2     
VŠ-předškolní výchova              - 
VŠ-speciální pedagogika              - 
VOŠ pedagogická              - 
Jiné/jaké/              - 
 
2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2012/2013 –stav k 30. 6. 2013 
 
 Počet 

fyzických 
osob 

Přepočtený 
počet na 
plně zam. 
(úvazky) 

 % z celkového počtu 
(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé        2      2,00  

Nekvalifikovaní učitelé    

Celkem       2,00 100% 

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne  fyzických!) 
 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 
Počet      -      1,00      1,00     2,00 

 
 
4. Ve školním roce 2012/2013 přijatí  absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta 
do pracovního poměru (počet): 0 
     
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy 
 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
              Neuskutečněno                

  

  

  

  

 
 
                                                            



Část VI. 
 

                                                  Změny ve vedení školy 
                
V tomto školním roce nebyly provedeny žádné změny ve vedení školy. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 28. 8. 2013 
 
 

                                                                    Zpracovala: Věra Škvařilová, 
vedoucí učitelka MŠ 

                                                                                                       
 
 
 
 
 

                                                                    Mgr. Vladimír Tulka, 
ředitel školy 

 
 

 


