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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: 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: 6.30 - 16.30 hodin 
ch/  Provoz jednotlivých tříd: 6.30 - 16.30 hodin 
i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: 
     NEMÁME 
 
 

Školní rok 
2014/2015 
 

Počet 
tříd 

Celkový 
počet 
dětí  

Průměrný 
počet dětí 
na jednu 
třídu 

Průměrný 
počet dětí 
na učitele 

Průměrná 
docházka 
 v % 

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

třídy standardní 1 20 20 10 60 % 0 
třídy speciální-logo       
Celkem 1 20 20 10 60 % 0 

 
  
 
 

 
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.  
 
Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, kde se zaměřujeme na všestranný rozvoj a přípravu 
dětí na život. Vzdělávání dětí na naší mateřské škole se váže k obecným potřebám dětí daných věkem i 



k jejich individuálním potřebám. Vzdělávání dětí probíhalo ve vstřícném a podnětném prostředí. Bylo 
uskutečňováno prostřednictvím ucelenějších témat, která byla zpracována formou tematických částí. Při 
práci s dětmi uplatňujeme výběr vhodných metod a forem práce - hru, prožitkové učení, individuální a 
skupinové učení zaměřené na jednotlivé oblasti rozvoje dítěte - biologickou, psychologickou, 
interpersonální, sociálně - kulturní, environmentální. Nedílnou součástí jsou aktivity zaměřené na 
přirozený rozvoj osobnosti dítěte. Celoročně na naší mateřské škole probíhá kroužek výtvarných a 
keramických činností. V těchto činnostech se nám velmi dobře daří rozvíjet manuální zručnost dětí, která 
je důležitá pro další rozvoj jemné i hrubé motoriky. Snahou učitelek bylo nabízet činnosti obsahově 
bohaté a pestré, aby děti motivovaly. Po celou dobu školního roku vedly učitelky děti k dodržování 
dohodnutých pravidel, a tím bylo dosahováno u dětí klidného a společného soužití. Důraz klademe na 
zvyšování tělesné zdatnosti dětí, zlepšování jejich pohybových schopností. K tomu nám slouží velmi 
dobře vybavená tělocvična. 
V nejmladší věkové skupině získaly děti dobré sebe obslužné, hygienické i společenské návyky a také 
počáteční základy kompetencí ze vzdělávacích oblastí. Systematicky se věnujeme dětem s odkladem 
školní docházky. Velkou snahou učitelek bylo také pomoci dětem s nesprávnou výslovností. Tomu se 
věnovala i p. učitelka ze ZŠ, která pravidelně jednou týdně MŠ navštěvovala a u dětí dosahovala velmi 
dobrých výsledků.  
Pedagogický kolektiv věnoval pozornost individuálním pokrokům každého jednotlivého dítěte a 
záznamem do diagnostických archů jsme sledovali posun dítěte ve vzdělávání. 
Ve škole máme vytvořené vhodné sociální klima, které je založené na vzájemné důvěře, úctě a otevřené 
komunikaci, takže se všichni zúčastnění (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. 
 
Nově byla instalována kamera na schody MŠ, do haly i před hlavní vchod do budovy MŠ a tím byla 
zvýšena bezpečnost dětí i v MŠ. Víme, koho do školy pouštíme. 
Dlouhodobou vizí mateřské školy je vybavení tříd novým nábytkem, didaktickými pomůckami, hračkami 
a pomůckami k experimentování. 
 
Dle vyjádření zřizovatele ÚMČ Brno - střed má být provedena rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí 
mateřské školy a oprava střechy. 
 
 
 
b/ Odklad povinné školní docházky  
 Počet dětí 
Odklad povinné školní docházky 2 
Dodatečné odložení povinné školní docházky - 
Celkem 2 
 
 
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 
 Mimoškolní aktivity: 
  Dýňové strašení  Mikulášská nadílka v MŠ s programem  "Čertí zpívání" - pro rodiče  Vánoční besídka v MŠ pásmo s vánoční tematikou pro rodiče  Divadlo B. Polívky - návštěvy divadelních představení  Naučné a prožitkové programy (Canisterapie v MŠ; Planetárium - Se zvířátky do vesmíru).  Návštěvy předškoláků v ZŠ na ukázkových hodinách  Dětský maškarní karneval  Čarodějáles - s rodiči, I. třídou a přípravnými ročníky  Honba za pokladem  Sportovní den v MŠ s rodiči  Slavností pasování předškoláků s brněnskými "Tetinami"  Jarmark na školní zahradě - vystoupení dětí MŠ pro rodiče a hosty 
 
Soutěže: 
  "Podzimní okno"- 1. místo MŠ + přípravný ročník /říjen 2014/ ZŠ a MŠ nám 28. října 22  "Můj domácí mazlíček" MŠ + přípravný ročník /duben 2015/ ZUŠ Kladno 
 
 
 
 
 



Část IV. 
 

Výkon státní správy 
 

 
Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2014/2015 8 
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) - 
Počet nepřijatých dětí - 
Počet odvolání - 

 
 

Část V. 
 

Údaje o pracovnících škol 
 
 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 – stav k 30. 6. 2015      
Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 
Střední pedagogická škola 2 
VOŠ pedagogická - 
VŠ-předškolní výchova - 
VŠ-speciální pedagogika - 
Jiné/jaké/ - 
 
2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 – stav k 30. 6. 2015  
 Počet 

fyzických 
osob 

Přepočtený 
počet na 
plně zam. 
(úvazky) 

 % z celkového počtu 
(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 2 2,00  
Nekvalifikovaní učitelé - 0,00  
Celkem 2 2,00 100% 
 
3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 
 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 
Počet - - 2,00 - 2,00 
 
 
4. Ve školním roce 2014/2015 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 
Diagnostika školní připravenosti 2 
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní děti v MŠ 1 
Autoevaluační systém a vlastní hodnocení MŠ                                          1 

 
 

Část VI. 
 

Změny ve vedení školy V tomto školním roce nebyly provedeny žádné změny ve vedení školy. 
 
 

Část VII. 
 

Podpora školy ze strukturálních fondů   
 

Název projektu a registrační číslo 
projektu  

 

Délka trvání projektu   
Operační program   
MŠ a) jako žadatel  
       b) jako partner  

 

Celková výše dotace   
Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

 

Stručný popis projektu   

 
 
 V Brně, dne 31. 8. 2015      
 
Vypracovala: Věra Škvařilová      Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy 


