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Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 
Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 

 
 
 



Údaje o mateřské škole za školní rok 2017/2018 
 

 

 
Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 

při ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 

příspěvková organizace 
 

 

 

Část I. 
 

Základní charakteristika mateřské školy 
 

 

a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 

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/  Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 55 dětí 

f/  Kontakty: telefon, e – mailová adresa: zskrenova@zskrenova.cz 

g/  Provoz školy (od - do): 6.30 – 16.30 hodin 

h/  Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6.30-16.30 hodin 

i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole - 

 

 

 

Školní rok 

2017/2018 

 

Počet 

tříd 

 

Celkový 

počet dětí  

 

Průměrný 

počet dětí na 

jednu třídu 

 

Průměrný 

počet dětí 

na učitele 

 

Průměrná 

docházka 

 v % 

třídy standardní 1 22 22 11 60 

třídy speciální-logo 
- - - - - 

Celkem 
1 22 - - 60% 

 

 

 
 



Část II. 
 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 

 

a/ Zaměření mateřské školy: 
 

Zaměření naší MŠ je vést děti k tomu, aby na konci předškolního období byly relativně 

samostatnou osobností schopnou zvládat (pokud možno aktivně a s osobním uspokojením 

takové nároky), které na ně budou kladeny v rodině, ve škole a to i ty, které je v budoucnu 

nevyhnutelně očekávají. 

Cílem je šťastné a pohodové dítě vybavené kompetencemi, které jsou předpokladem pro další 

život a celoživotní vzdělávání. 

Školní vzdělávací program je zpracovaný v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání 

s motivačním názvem „ KAM PATŘÍM“ 

Roční plán máme rozdělený do 5 tematických celků. V třídním plánu máme hlavní témata a 

vedlejší podtémata. 

Při plánování vycházíme vždy ze všech pěti oblastí. Všímáme si cílů předem stanovených, ale 

i cílů, které byly plněny bez předchozího naplánování a vzešly z nastalých situací během 

vzdělávacího procesu. Samozřejmě se tam objevují i rámcové cíle a dílčí cíle. Jejich 

postupným plněním by děti měly na konci předškolního vzdělávání dojít k očekávaným 

kompetencím. Děti učitelky sledují při hře, činnostech, zaznamenávají změny i pokroky, 

písemně vedou pravidelné záznamy o dětech. Zápisy provádíme dle potřeby, nebo čtvrtletně. 

Naši mateřskou školu navštěvují převážně děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, 

děti z neúplných rodin a rodin, které pobírají dávky hmotné nouze. 

Děti do mateřské školy přicházejí v průběhu celého školního roku. Jejich postupná adaptace je 

řešena a usnadněna přítomností rodiče. Další výhodou je to, že se rodiče seznámí s organizací 

dne, s prací učitelek, vidí reakce dětí a výchovné postupy, metody a zapojení a radost, kterou 

zažívají při práci a hře. Rodiče spokojenost a náměty vyjádří vyplněním dotazníku. 

Vycházíme z něj při evaluaci. 

Vytváříme dětem příjemné, vstřícné prostředí, snažíme se jim být partnery. 

Učitelky se oboustranně obohacují při společné práci, vzájemně se ovlivňují, předávají si 

zkušenosti, hledají optimální cesty k naplňování cílů efektivního předškolního vzdělávání. 

Snažíme se vycházet z potřeb dětí, upřednostňujeme jejich osobnostní vývoj, avšak nedáváme 

dětem bezbřehou volnost, snažíme se nenásilně, postupně, ale důsledně vštěpovat pravidla 

chování ve skupině dětí a dospělých, hygienické návyky, sebeobsluhu, odpovědnost za vlastní 

jednání, sebekontrolu, vcítění se do pocitu druhých, uvědomování si vlastního „já“ ve 

společenství lidí. 

Rozvíjíme jazykovou stránku, rozvoj řeči po stránce verbální i neverbální, jemnou a hrubou 

motoriku, slovní zásobu, schopnost porozumět a pochopit zadaný úkol, vědět si rady 

v nenadálých situacích, poznat nebezpečí, vyvarovat se ho. U předškoláků porovnáváme 

posun v kresbě, schopnost spolupráce, soustředění při aktivitách, samostatnost při činnostech. 

V nejmladší věkové skupině získaly děti dobré sebeobslužné, hygienické i společenské 

návyky a také počáteční základy kompetencí ze vzdělávacích oblastí. Systematicky se 

věnujeme dětem s odkladem školní docházky. 

Spolupráce s rodinou je vcelku na dobré úrovni. Při setkání společně s učitelkami hodnotí 

pokroky svých dětí, znalosti a dovednosti.  Rodiče plně učitelkám důvěřují, obrací se k nám i 

při řešení osobních a rodinných problémů. Velmi dobře rodiče hodnotí bezpečné prostředí 

v MŠ, kamerový systém u vstupních dveří. 

 



Dlouhodobým problémem naší mateřské školy je „častá“ nechuť dětí jíst zeleninu, některé 

druhy ovoce, mléčné výrobky. Problém dělá i vařená strava, která je dětem nabízena. Jde 

zejména o důsledek odlišného stravování v rodině a v neposlední řadě finanční problém rodin. 

Někteří noví rodiče jsou překvapeni zdravým stravováním na škole, zde se snažíme 

přistupovat citlivě. 

Rodiče jsou většinou osvobozeni od školného, mnozí získali obědy zdarma. 

 

Do dalších let bychom rády umístili i kamery do šaten, potřebovali bychom další třídy vybavit 

novým nábytkem, udělat nové nátěry schodiště, zábradlí, výměnu oken, dveří, vymalovat. 

Doufáme, že se nám podaří zvýšit estetičnost prostředí a najde se dostatek finančních 

prostředků. Naši rodiče jsou převážně na sociálních dávkách, nemáme možnost získat 

sponzora. 

Nejvíce nás trápí nepříjemný každodenní pohled na bezdomovce a s tím spojený nepořádek 

před MŠ a v okolí. 

 

 

b/ Odklad povinné školní docházky 

 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 1 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

Celkem 1 

 

 

c/ Společné vzdělávání  

 

Druh postižení Počet dětí 
Stupeň podpůrného 

opatření 

- - - 

- - - 

- - - 

 

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 

 

 

 

 

 

 



f/ Zařízení školního stravování 

 

 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

 

 

g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 3.00 

 

 

 

Část III. 

 

Účast v soutěžích 

 

Mimoškolní aktivity: 

 

 

 Každoročně na podzim děláme dětem Dýňové strašení 

 Pokusy z Vida centra 

 Mikulášská nadílka v MŠ s programem s postavami a dárky 

 „Čertí zpívání“ – pro rodiče s rozdáváním dárků, cukrovím 

  Vánoční besídka v MŠ – pásmo s vánoční tématikou pro rodiče, dárky, pohoštění 

 Divadlo B. Polívky – návštěvy divadelních představení 

 Seznámení s domácím mazlíčkem „ Co pejsek potřebuje“ 

 Návštěvy předškoláků v ZŠ – na ukázkových hodinách, setkávání s přípravným 

ročníkem 

 Dětský maškarní karneval – s přípravnou třídou I. ročníkem ZŠ na hřišti MŠ 

 Velikonoční tvoření s rodiči – zdobení výdumků, práce se samotvrdnoucí hmotou 

 Výchovný koncert na ul. Sukové – Kabinet múz –„ Mladí ladí dětem“ 

 Čarodějáles – s rodiči, I. třídou a přípravným ročníkem 

 Den Matek – tanečky, písničky, básničky, dárečky, oslava v MŠ 

 Honba za pokladem – k MDD 

 Sportovní den v MŠ s rodiči, přípravnou třídou 

 Planetárium – program, hry na hřištích, pozorování pulců a vodních živočichů 

v jezírku 

 Slavnostní pasování předškoláků s brněnskými „ Tetinami“ – společně s přípravným 

ročníkem 

 Jarmark na školní zahradě – vystoupení dětí MŠ a tříd ZŠ pro zástupce ÚMČ Brno, 

rodiče, veřejnost 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

  děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 

ostatní* 

 

     

  3 1 22 3 0 



 

 

 

Nesoutěžní přehlídky: Výstava dětských prací v Brněnském pivovaru „ Výstava zahrádkářů“ 

– prezentace MŠ – výtvarné práce na veřejnosti. 

 

Soutěže:  Celorepubliková soutěž „ Obrázek, který udělá radost hned dvakrát.“ Vyhlašoval 

jej Fond ohrožených dětí. Obrázky byly nabídnuty k prodeji ve prospěch Fondu, další 

k výzdobě Klokánků. 
 

 

 

Část IV. 

 

Výkon státní správy 

 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2017/2018 12 

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 2017/2018 – stav k 30. 6. 2018 

     

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 2017/2018 – stav k 30. 6. 2018 

 

 Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

mužů 

Přepočtený počet na plně 

zam. (úvazky) 
 % z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 2 0 2.00                 100% 

Nekvalifikovaní učitelé - . - - 

Celkem 2 0 2.00 100% 



 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 

 

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

Počet   2  2 

 

 

4. Asistenti ve škole 

 

 
Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) 

Celkem 

(přepočtený/fyzický) 

Počet 2 - - 

 

 

5. Ve školním roce 2017/2018 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická 

fakulta do pracovního poměru (počet): 0 

     

 

6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně 

řídících pracovníků školy 

 

 

 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Hudební dary podzimu, Zdravá strava (Jenčková) 1 

Dopravní prostředky v pohybových hrách, Vítání jara 

(Jenčková) 

1 

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění 

grafomotorických obtíží 

1 

Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské 

pragramotnosti – Dobrodružství s Filipem 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Část VI. 

 

 

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí 

 

a/  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0 

 

b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0 

 

c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 0 

  

d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 0 

 

 

 

 

9. Změny ve vedení školy 

 

Konkurzní řízení – datum, výsledek: --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Část VII. 

 

10. Podpora školy ze strukturálních fondů   

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15 – 007/0000244 

Délka trvání projektu  1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) partner 

Celková výše dotace  Celkové způsobilé výdaje projektu 69 419 468,16 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  

30. 12. 2016 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity 

předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co 

největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt je 

realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami 

zřizovanými statutárním městem Brnem a jho městskými 

částmi (celkem 137 dětí) a se čtyřmi organizacemi 

neformálního předškolního vzdělávání. Projekt ve spolupráci 

se školami a dalšími partnery rozvíjí výměnu praktických 

zkušeností a diskuzí k tématům, které se vztahují spolupráci 

s rodinou. 

 

11. Zhodnocení a závěr 

 

Daří se nám plnit cíle i zaměření naší mateřské školy. Děti získávají mnohé zkušenosti, které 

využívají v běžném životě. Máme dobrou spolupráci s rodiči. Rodiče se účastní různých akcí 

pořádaných ZŠ a MŠ. Velkou radost máme z toho, že rodiče, kteří navštěvovali naši 

mateřskou školu, k nám přivádějí své děti. Myslíme si, že je to největší projev důvěry v naši 

práci. 
 

 

 

 

Datum: 30. 8. 2018      

 

 

                                                                                                       Zpracovala: Věra Škvařilová,  

                                                                                                                    vedoucí učitelka MŠ 

 

                                                                                                         

                                                                                                                   Mgr. Vladimír Tulka, 

                                                                                                                                 ředitel školy 

 


