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Mateřské školy 
 

Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 

 
 

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 

2015/2016 

 

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 

4 hodiny denně 

třídy standardní 1 21 21 10,5 63 % 0 

třídy speciální-logo 
      

Celkem 
1 21 21 10,5 63 % 0 

 

 

 
 

 

 

Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 

 

 

a/ Zaměření mateřské školy 
Naše mateřská škola se zaměřuje všestranný rozvoj a přípravu dětí na život. 

Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. Vzdělávání bylo uskutečňováno prostřednictvím 5 ucelených celků, které byly 

rozpracovány do dalších tematických částí. 

Vše se dá upravovat podle potřeb dětí a vzniklé situace, činnosti jsou dostatečně různorodé a 

přiměřené zájmům a schopností dětí. 

 



Mateřskou školu navštěvují převážně děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, rodiny pobírají 

dávky hmotné nouze. Tato skutečnost ovlivňuje docházku dětí do školy a tím i celý vzdělávací proces. 

Program je vytvořen tak, aby vyhovoval individuálním potřebám dětí, specifiku života romského 

etnika a zároveň kulturním tradicím naší země. 

Pro vzdělávání nabízíme dětem vstřícné a podnětné prostředí, ve kterém se mohou cítit radostně a 

bezpečně, prostředí napomáhající dětem k samostatnosti, tvůrčím činnostem, podnětné pro rozvoj dětí. 

Upřednostňujeme partnerský přístup, během kterého pedagogičtí pracovníci probouzí v dětech zájem o 

nové nepoznané jevy, předkládají jim dostatečné množství podnětných pomůcek, hraček či materiálů a 

nabízí jim příležitosti jak poznávat, přemýšlet a chápat. Základními metodami a formami práce v naší 

mateřské škole jsou prožitkové a kooperativní učení, které se zakládají na přímých zážitcích dětí. 

Při práci učitelky dbaly o vyváženost spontánních a řízených činností, které jsou vzájemně provázané. 

Děti pracovaly v centrech aktivit v malých skupinkách, individuálně i kolektivní formou. Cíle 

vytyčené ve svém ŠVP PV byly průběžně naplňovány. 

Na velice dobré úrovni jsou u dětí sebeobslužné činnosti a hygienické návyky. Důraz klademe na 

zvyšování tělesné zdatnosti dětí, zlepšování jejich pohybových schopností. K tomu nám slouží velmi 

dobře vybavená tělocvična. U nejmladších dětí se kladl důraz na získání samoobslužných dovedností, 

návyků a na upevňování manipulačních schopností a společenských návyků, a tím získání počátečních 

základů kompetencí ze vzdělávacích oblastí. 

Přetrvávajícím problémem je častá nechuť dětí jíst zeleninu, některé druhy ovoce, mléčné výrobky, 

které jsou dětem nabízeny. Jde o důsledek odlišného stravování v rodině a v neposlední řadě i finanční 

problém rodin. 

Po celou dobu školního roku vedly učitelky děti k dodržování společně stanovených pravidel a tím 

bylo dosahováno klidného společného soužití. 

Děti byly vedeny návštěvou divadelních představení, koncertů, kulturních vystoupení k estetickému 

cítění a společenským návykům.  

Učitelky MŠ spolupracují s učitelkami přípravných tříd a prvního stupně. 

 

Dlouhodobou vizí mateřské školy je vybavení tříd novým nábytkem, didaktickými pomůckami, 

hračkami a pomůckami k experimentování. 

Na začátku školního roku byla důsledkem havárie vody provedena oprava stropu na chodbě a schodišti 

v přízemí budovy. Na podzim probíhala rekonstrukce umývárny a rozšíření soc. zařízení z původní 

kuchyně. Rozšířila se tak třída přípravného ročníku, a tak jsou v přízemí MŠ 2 přípravné třídy pro 

předškoláky.                                                                                                                   

Na jaře 2016 byl instalován nový elektrický zásobník na ohřev teplé vody pro MŠ.  

V červeni byla započata oprava střechy mateřské školy. 

 

 

b/ Odklad povinné školní docházky 

 
 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 3 

Dodatečné odložení povinné školní docházky - 

Celkem 3 

 

 

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 je 150,– Kč 

 

 

Část III. 

 

Účast v soutěžích 
 

     Mimoškolní aktivity 

 

 Dýňové strašení 

 Pečení čertů z kynutého těsta 

 Mikulášská nadílka 

 „ Čertí zpívání“- pro rodiče 

 Vánoční prohlídka města 

 Pečení cukroví 

 Vánoční besídka v MŠ – pásmo s vánoční tematikou pro rodiče 

 Divadlo Bolka Polívky – návštěvy divadelních představení 

 Poznávání města  - Petrov, Špilberk 

 Pečení ptáčků před Velikonocemi 

 Naučné a prožitkové programy (Canisterapie v MŠ, Planetárium – Ptačí ostrov) 

 Návštěvy předškoláků v ZŠ na ukázkových hodinách 

 Dětský maškarní karneval 

 Čarodějáles – s rodiči; dále se účastní první třída a přípravné třídy 

 Besídka ke Dni matek 

 Honba za pokladem 

 Sportovní den v MŠ s rodiči 

 Fotografování dětí 

 Slavnostní pasování předškoláků s brněnskými „Tetinami“ 

 Jarmark na školní zahradě – vystoupení dětí MŠ pro rodiče a hosty 

      

 

 
 

Část IV. 

 

 

 

Výkon státní správy 

 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2015/2016 11 

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 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016 

     
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 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016 

 
 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 
 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet - - 2,00 - 2,00 

 

 

4. Ve školním roce 2015/2016 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 

Výtvarná dílna 1 

Tóny jara 1 

Letní inspirace pro práci s dětmi a ke Dni matek v 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   

Ve školním roce 2015 – 2016 nebyla MŠ Mlýnská 27 zapojena do žádného projektu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 30. 8. 2016  

 

     

………………………………………… 

Vypracovala: Věra Škvařilová      Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy 

 


