
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva 
za školní rok 2008/2009 

 
 
 
 
 
 

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



Část I. 
Základní charakteristika mateřské 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: 543 241 083 
f/  Kapacita školy: 55 
g/ E-mailová adresa: zskrenova@zskrenova.cz 
h/ Provoz školy(od – do) : 6,30 – 16,30 
i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole 
 
Školní 
rok 
2008/ 
2009 

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
tní 

   1 18 18 9 65 0 6 7-5 

Celkem    1 18 18 9 65 0 6 7-5 
 
 
 
 

Část II. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
a/ Zaměření mateřské 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 dětí 
 Počet dětí 
Do 3 let           (nar. 1.9.2005 a  později) 2 
3letí                 (nar. 1.9.2004 – 31.8.2005) 4 
4 letí                (nar. 1.9.2003 – 31.8.2004) 6 
5letí                 (nar. 1.9.2002 – 31.8.2003) 5 
Starší               (nar. 31. 8. 2002 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 děti 
 
Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č. 561/2004 Sb.) 
0 0 
  
  
 
 
E/ Školy v přírodě 
Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 
0 0 
 
 
 
F/ Úplata za předškolní vzdělávání 
 
Mateřská škola vybírá úplatu. 
 
Základní výše úplaty : 100,- Kč 
 
 
 
 
 

Část III. 
 

Účast v soutěžích 
 

Viz celkové hodnocení 
 

Část IV. 
 

Výkon státní správy 
 
Rozhodnutí Počet 
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2008/2009 10 
Ukončení docházky dítěte 
 (§ 35 zák. 256/2004 Sb.) 

3 

Počet nepřijatých dětí 0 



 
Část V. 

 
Údaje o pracovnících škol 

 
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2008-2009 – stav ke 30. 6. 2009 

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

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2008-2009 – stav ke 30. 6. 2009 
 
 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 přepočtených učitelů 
 
 Do 35 let 35-50 let Nad 50 let Důchodci celkem 
Počet  2    
 
 

4. Ve školním roce 2008/2009 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 
Přednáška a beseda k problematice 
výchovy dětí romského původu 

2 

  
 

 
Část VI. 

Změny ve vedení školy 
 
                                                            Nebyly provedeny. 
 
 
Datum: 28. 8. 2009                                                                        Razítko a podpis ředitele 



 
 

Mateřská škola Mlýnská je umístěna v městské části Brno–střed obklopená starší 
zástavbou. Než začala v budově existence jednotřídní MŠ sloužila k různým účelům. Od roku 
1997 se stala součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. 
 Mateřská škola je jednotřídní věkově smíšená. V přízemí budovy jsou šatny MŠ a 
přípravného ročníku ZŠ. Také je zde zřízena třída přípravného ročníku a další třída slouží 
žákyním ZŠ k hodinám vaření a dětem k logopedické péči. 
 Mateřská škola je umístěna v I. poschodí, kde se nachází herna, třída, tělocvična, 
sociální zařízení, jídelna, kuchyňka k přípravě dováženého jídla pro děti a kancelář vedoucí 
učitelky. 
 K mateřské škole patří také zahrada, hřiště s umělým povrchem, zahradní domek se 
sociálním zařízením, šatnami a venkovními sprchami. Hřiště využívají nejen děti MŠ a 
přípravného ročníku, ale i žáci ZŠ Křenová a slouží také veřejnosti. Při pobytu na zahradě 
mají děti možnost využít houpadla, houpačky, průlezky, hřiště k míčovým a pohyb. hrám a 
pískoviště k tvořivým hrám. Vycházky do okolí MŠ jsou využívány jen málo vzhledem 
k velké rušnosti a exhalacím, většinou jsou jen spojeny s návštěvou divadla a seznámení dětí 
s historií města. 
 K dalším aktivitám mimo školní zahradu patří různé poznávací výlety do okrajových 
částí města – Stránská skála, Bílá hora, Mariánské údolí, Černovice, Brněnská přehrada, 
Bílovice, návštěva ZOO. Děti zde mají možnosti k pozorování přírody, sběru přírodnin, 
seznámení se s rostlinami, s živočichy v okolí řeky, seznámení se s novými výrazy. 
 Mateřskou školu navštěvují děti nejen z blízkého okolí, ale také děti z jiných 
městských částí. Jsou to děti ze sociálně slabších rodin, většinou děti romské a děti z rodin 
neúplných. Převážná část rodičů je nezaměstnaná, pobírá sociální dávky a je vedena na úřadu 
práce. Protože finanční situace rodin je velmi slabá a sociální odbor Magistrátu města Brna již 
neposkytuje jednorázové soc. dávky na různé aktivity pro děti (školy v přírodě), neprojevují 
rodiče ani zájem o nabízené činnosti MŠ (keramika, plavání, taneč. a sport. kroužky). Děti 
mají nepravidelnou docházku z důvodu nezaplacení stravného. 
 Rodiče mají možnost požádat MŠ o osvobození od úplaty na investiční náklady na 
základě potvrzení soc. odboru Magistrátu města Brna o sociálních dávkách v rodině. S dětmi 
pracujeme podle principu RP, využíváme prvků ze vzdělávacích programů „Začít spolu“ a 
„Kurikulum zdravé MŠ“. Systematicky se věnujeme dětem s odkladem školní docházky. 

Obě učitelky mají jednotný postup, který si průběžně ověřují. Tématické okruhy jsou 
dané, materiál ke GFM je dětem nabízen denně. S dětmi pracujeme ve skupinách i jednotlivě, 
mnohé činnosti zvládáme společně. Snažíme se pro děti vytvářet podnětné prostředí, zajímavé 
a obsahově bohaté, které podněcuje radost z učení, zájem získávat zkušenosti a ovládat další 
dovednosti. Dětem je nabízena práce a činnosti podle zájmu a tématu, mnohdy ji vytvoří a 
vymyslí, učitelky dodají obsah a pravidla. Děti jsou spokojené a ochotné spolupracovat. I 
nadále musíme věnovat opakované úsilí dětem, které delší dobu nechodily i dětem nově 
přijatým.. 
 Respektujeme osobní tempo dětí, snažíme se uspokojovat jejich potřeby.Také 
vyjadřování, výslovnost a chápání pojmů není stále dostačující. Zlepšení je viditelné pouze u 
dětí s pravidelnou docházkou. Děti jsou při dosahování kompetencí na různých úrovních. 
Viditelné pokroky máme u dětí v poznávání barev, držení tužky, výtvarné i pracovní techniky. 
Děti mají zažité kulturně společenské, hygienické i sebeobslužné návyky. Zlepšení vidíme i 
ve spolupráci s rodinou. Mnozí rodiče k nám přistupují s důvěrou, hledají pomoc při řešení 
osobních, finančních i partnerských problémů. 

Někteří rodiče využívají možnost účasti při adaptaci dítěte. mají možnost vidět, jak se 
s dětmi pracuje, jak ostatní děti reagují, jak přijímají učitelku a ostatní děti. Zaměřujeme se na 
multikulturní výchovu a získané vědomosti využíváme v praxi a při kontaktu s rodiči. 



 Diagnostiku provádíme s pomocí materiálu VÚP, hodnocení je písemné, vždy za 
určité období pro každé dítě. jeho závěry slouží učitelkám  k další práci s dětmi.  

I když MŠ získala sice nějaké hračky ze zrušené MŠ Křenová 23, potýkáme se 
s nedostatkem vhodných hraček – podle věku, schází nám vhodný didaktický materiál pro 
práci s dětmi, nemůžeme vyřešit ani správnou velikost nábytku (stoly, židle) pro děti 
z důvodu nedostatku financí. 

Velmi dobrá je spolupráce s přípravným ročníkem. Společně podnikáme výlety, 
navštěvujeme div. představení, hrajeme si spolu. Také spolupráce se základní školou je na 
velmi dobré úrovni, zejména s 1. třídou, kdy si navzájem předáváme zkušenosti a nápady pro 
práci s dětmi. 

Pro děti a rodiče jsme připravili řadu zajímavých akcí. Každý měsíc jsme s dětmi 
navštívili divadelní představení v Divadle Bolka Polívky, příležitostně i divadlo Radost. Na 
Vánoce a ke Dni matek  jsme pro rodiče připravili besídku s drobnými dárky. Poznávali jsme 
naše město, zejména Špilberk, Petrov, náměstí Svobody, Zelný trh. na vycházce do Černovic 
jsme pozorovali kačenky a lovení ryb. Na výletě do Obřan jsme měli možnost pozorovat 
kačenky zblízka, krmili jsme je , sledovali je na vodě. Ke Dni dětí jsme připravili různé 
soutěže a hry, nocovali jsme v MŠ, kde jsme dělali stezku odvahy, plnili jsme úkoly, abychom 
získali poklad. Při návštěvě Kraví hory jsme si prohlédli Planetárium a pohráli jsme si 
v krásných parčících. Ke konci školního roku jsme vystoupili na Jarmarku školy pro rodiče i 
veřejnost.  

V tomto školním roce byly provedeny na MŠ pouze menší opravy (oprava sprchového 
koutu, odpadu sociálního zařízení, byly nově vymalovány šatny a hala v přízemí budovy). 
Dětem  byla dokoupena lehátka, boxy na povlečení a drobné hračky. 
           Stále čekáme na vyjádření zřizovatele ÚMČ Brno-střed na další navržené opravy, které 
byly podány a kde bude rozhodnuto dle finančních prostředků, zda bude provedena oprava či 
rekonstrukce budovy. 
 
 
 


