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Mateřské školy 
 

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 
 

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

Školní rok 
2013/2014 
 

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 21 21 10,5 65% 0 

třídy speciální-logo       

Celkem 1 21 21 10,5 65% 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. 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 a hrubé motoriky. Letos jsme nově zařadili pro rodiče „Velikonoční dílny“, kde si společně  
s dětmi mohou vytvářet výrobky z keramiky a vyzkoušet si práci s novými výtvarnými technikami. 
 
Dlouhodobou vizí mateřské školy je vybavení tříd novým nábytkem, didaktickými pomůckami, 
hračkami, a pomůckami k experimentování. Zvýšenou pozornost je také potřeba věnovat celkovému  
stavu školní budovy.  
Stále čekáme na vyjádření se zřizovatele ÚMČ Brno – střed na navržené opravy, které byly podány a 
kde bude rozhodnuto dle finančních prostředků, zda bude provedena rekonstrukce budovy. 
 
 
 
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 představeni  
• Naučné a prožitkové programy (Tajemství přírody – „ O housence Růžence, Planetárium – 

„Vzhůru nohama“ - vyprávění o hvězdách) 
• Návštěvy předškoláků v ZŠ na ukázkových hodinách 
• Dětský maškarní karneval 
• Tvořivé dílny pro rodiče a děti s hlínou a jinými materiály 
• Čarodějáles  - s rodiči, I. třídou a přípravnými ročníky 
• Honba za pokladem 
• Olympiáda dětí v atletice na školní zahradě      
• 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 2013/2014 17 

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 2013/2014 – stav k 30. 6. 2014 
     
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 2013/2014 – stav k 30. 6. 2014 
 
 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 - - 2,00 - 2,00 

 
 
4. Ve školním roce 2013/2014 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 
Jak propojit hodnocení dětí s plánováním, aneb 
individualizace v praxi. 

     1 

Jak využít sílu neverbální komunikace k ovlivňování žáků.       1 

 
 
 

Část VI. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 26. 8. 2014     
 
                                                                                                                     Zpracovala: Věra Škvařilová 
                                                                                                                                  vedoucí učitelka MŠ  
 
                                                                                                                              
 
                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Tulka 
                                                                                                                                                ředitel školy 
                                                                                                                       


