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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 

2016/2017 

 

Počet 

tříd 

 

Celkový 

počet dětí 

 

Průměrný 

počet dětí na 

jednu třídu 

 

Průměrný 

počet dětí 

na učitele 

 

Průměrná 

docházka 

v % 

třídy standardní 1 21 21 10,5 60 

třídy speciální-logo      

Celkem 1 21 21 10,5 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 běžně kladeny v rodině, ve škole a 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. 

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

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

Každé dítě přijímáme jako jedinečnou osobnost, která má své potřeby a nároky a má plné 

právo být akceptováno a přijímáno bez ohledu, zda plní naše očekávání či ne. 

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Bylo 

uskutečňováno prostřednictvím ucelenějších témat, která byla zpracována do tematických 

částí. Jednotlivá podtémata nebyla časově omezena a umožňovala zachování nezbytně 

nutných podmínek k respektování individuality dítěte a věku dítěte. 

Hlavním prostředkem výchovně vzdělávacího působení je hra, prožitkové učení, individuální 

a skupinové učení zaměřené na jednotlivé oblasti rozvoje dítěte – biologickou, 

psychologickou, interpersonální, sociálně – kulturní a environmentální. 

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 učitelky probouzí v dětech zájem o nové 

nepoznané jevy, předkládají dětem dostatečné množství podnětných pomůcek, hraček a 

materiálů a nabízí jim příležitosti jak poznávat, přemýšlet a chápat. 

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. 

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. Pedagogický kolektiv věnoval pozornost 

individuálním pokrokům každého jednotlivého dítěte a záznamem do diagnostických archů 

sledoval posun dítěte ve vzdělávání. 

Při všech činnostech během dne se snažíme u dětí o rozvoj řeči a komunikačních dovedností. 

Řeč rozvíjíme po stránce verbální i neverbální. Vedeme děti k tomu, aby hovořily ve vhodně 

formulovaných větách, byly schopny samostatně vyjadřovat myšlenky, sdělení, otázky i 

odpovědi. Dokázaly sdělovat prožitky, pocity a nálady, komunikovaly bez zábran i ostychu 

s dětmi i dospělými a také rozuměly slyšenému.  

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. 

 



Dlouhodobou vizí mateřské školy je oprava nebo rekonstrukce budovy, výměna nefunkčních 

oken a vybavení tříd novým nábytkem, didaktickými pomůckami, hračkami a pomůckami 

k experimentování.       

Čekáme na vyjádření zřizovatele ÚMČ Brno-střed na navržené opravy, kde bude rozhodnuto 

dle finančních prostředků, zda budou tyto opravy provedeny. 

 

V létě loňského roku byla započata rekonstrukce celé střechy mateřské školy. Došlo tak ke 

ztíženému provozu mateřské školy v důsledku uzavření jedné třídy. Tato situace trvala až do 

Vánoc, kdy byl obnoven provoz ve velké herně MŠ. Při rekonstrukci střechy se prohnul strop 

herny, který se budoval nový – výměna trámů, snížení stropu, zateplení, nové osvětlení, 

rozvody elektřiny. 
                                                                                      

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. 

 

Základní výše úplaty: 150 Kč 

 

 

 

f/ Zařízení školního stravování 

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet 

Počet strávníků 

děti   

a žáci 

zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 
ostatní* 

3 1 19 3 0 

* 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 

 

 

 

 

Část III. 

 

Účast v soutěžích 

 

Mimoškolní aktivity: 

 

 Dýňové strašení 

 Pečení čertů z kynutého těsta 

 Mikulášská nadílka 

 „Čertí zpívání“ 

 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 

 Dílny pro rodiče „Velikonoční tvoření s dětmi“ 

 Naučné a prožitkové programy (výchovný koncert „Mladí ladí dětem“, Planetárium – 

„Se zvířátky do vesmíru“, fyzikální pokusy pro děti VIDA – centrum) 

 Návštěvy předškoláků v ZŠ na ukázkových hodinách 

 Dětský maškarní karneval 

 Čarodějáles – s rodiči, s 1. třídou a přípravnými ročníky 

 Besídka ke Dni matek 

 Hledání pokladu 

 Sportovní den v MŠ s rodiči 

 Fotografování dětí 

 Slavnostní pasování předškoláků s brněnými „Tetinami“ 

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

 

 

Nesoutěžní přehlídky: 0 

 

 Soutěže: Výstava dětských prací v Brněnském pivovaru „Výstava zahrádkářů„ 

 Hnutí Brontosaurus „Máme rádi přírodu„ 

 OŠMB výstava prací dětí mateřských škol „Léto„ 
 

 



Část IV. 

 

Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2016/2017 14 

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 2016/2017 – stav k 30. 6. 2017 

     

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 2016/2017 – stav k 30. 6. 2017 

 

 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   2.00  2.00 

 

4. Asistenti ve škole 

 

 
Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) 

Celkem 

(přepočtený/fyzický) 

Počet 2 - 2.00 

 

 



5. Ve školním roce 2016/2017 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 

Jarní hry s hudbou a pohybem 1 

Lidské tělo v pohybu s hudbou 1 

Zdravotní Tv v MŠ 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 jeho městskými 

částmi (celkem 137 MŠ) a se čtyřmi organizacemi 

neformálního předškolního vzdělávání. Projekt ve spolupráci 

se školami a dalšími partnery rozvíjí výměnu praktických 

zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke 

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 (Sportovní den s rodiči, pracovní dílny s rodiči, Čarodějáles). 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: 29. 8. 2017      

 

 

                                                                                                       Zpracovala: Věra Škvařilová,  

                                                                                                                    vedoucí učitelka MŠ 

 

                                                                                                         

                                                                                                                   Mgr. Vladimír Tulka, 

                                                                                                                                 ředitel školy 

                                                                                                                 


