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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, p. o. 

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: 

         NEMÁME 

 

 

Školní rok 

2019/2020 

 

Počet 

tříd 

 

Celkový 

počet dětí  

 

Průměrný 

počet dětí na 

jednu třídu 

 

Průměrný 

počet dětí 

na učitele 

 

Průměrná 

docházka 

 v % 

třídy standardní 1 20 20 10 57,00% 

třídy speciální-logo 
     

Celkem 1 20 20 10 57,00% 

 

 

 
 

 

 



 

Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 

 

 

a/ Zaměření mateřské školy: 
 

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

osobností, schopnou zvládat (pokud možno aktivně) s osobním uspokojením takové nároky, které na 

ně budou kladeny v rodině, ve škole a to i ty, které je v budoucnu nevyhnutelně čekají. 

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“. 

Vzdělávání dětí je uskutečňováno prostřednictvím  ucelených celků, které je rozpracováno do dalších 

tematických částí. Vše se dá upravovat podle potřeb dětí a vzniklé situace a činnosti jsou dostatečně 

různorodé a přiměřené zájmům a schopnostem dětí. 

Mateřskou školu navštěvují převážně děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, rodiny pobírají 

dávky hmotné nouze a většinou jsou osvobozeny od platby školného. Mnohé děti získají přes ÚP  

obědy zdarma.  

Program je vytvářen 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, které napomáhá dětem k samostatnosti, tvůrčím činnostem. Prostředí podnětné 

pro rozvoj dětí. 

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

a skupinové učení, zaměřené na jednotlivé oblasti rozvoje dětí. Při práci dbáme o vyváženost 

spontánních a řízených činností, které jsou vzájemně provázané. Významným prvkem je spontánní 

sociální učení, založené na principu nápodoby. V našich podmínkách je nesmírně důležité ve všech 

činnostech a situacích poskytovat dětem vzory chování a postupů, které jsou pro ně vhodné  

a eliminovat nežádoucí poznatky  získané v rodině. Tyto záměry je třeba provádět ve spolupráci  

s rodiči, což je nejobtížnějším úkolem v této oblasti. 

Velký důraz klademe na zvyšování tělesné zdatnosti dětí, zlepšování jejich pohybových schopností  

a k tomu nám slouží velmi dobře vybavená tělocvična. 

V nejmladší skupině získaly děti dobré sebeobslužné, hygienické, společenské návyky a také 

počáteční základy kompetencí ze vzdělávacích oblastí. Dále u dětí rozvíjíme jazykovou stránku, 

rozvíjíme řeč po stránce verbální i neverbální. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, slovní zásobu, 

předčtenářskou gramotnost, schopnost porozumět a pochopit zadaný úkol, vědět si rady v nenadálých 

situacích, poznat nebezpečí a vyvarovat se ho. 

U předškoláků sledujeme posun v kresbě, schopnost spolupráce, soustředění při aktivitách, 

samostatnost při činnostech. Systematicky se věnujeme dětem s odkladem školní docházky. Učitelky 

věnují pozornost individuálním pokrokům každého jednotlivého dítěte a záznamem do diagnostických 

archů sledují posun dítěte ve vzdělávání. 

Dlouhodobým problémem, se kterým se setkáváme,  je častá „ nechuť“ dětí jíst zeleninu, některé 

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

o důsledek odlišného stravování v rodině a v neposlední řadě finanční problém rodin. S tím také 

souvisí i nepravidelná docházka dětí do mateřské školy.  

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

svých dětí, znalosti a dovednosti. Rodiče učitelkám důvěřují, obrací se na ně i s řešením osobních  

a rodinných problémů. Velmi dobře hodnotí bezpečné prostředí v MŠ, kamerový systém u vstupních 

dveří.  

Ve škole máme vytvořené vhodné sociální klima, které je založeno na vzájemné důvěře, úctě  

a otevřené komunikaci, takže se všichni zúčastnění cítí spokojeni. 



Návštěvou divadelních představení, koncertů a kulturních vystoupení jsou děti vedeny k estetickému 

cítění a společenským návykům. Učitelky mateřské školy úzce spolupracují s učitelkami přípravného 

ročníku a prvního stupně základní školy. 

Po celou dobu školního roku vedou učitelky děti k dodržování společně stanovených pravidel, a tím je 

dosahováno klidného společenského soužití. 

 

Trvale pracujeme na zlepšení péče a vzdělávání. Dětem je poskytována podpora 20 hodin měsíčně z 

projektu MAP Brno k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně, financovaného z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvalita inkluzivity předškolního 

vzdělávání ve městě Brně. Učitelky zároveň pracují jako asistentky. 

Do mateřské školy docházela paní učitelka ze základní školy, která se věnovala předškolním dětem 

v edukačních skupinách. Dále jiná paní učitelka, která vedla metodická setkání s rodiči. Mezi naší 

mateřskou školou a Mateřskou školou, ulice Kosmonautů 2 proběhlo sdílení dobré praxe. 

Od října každý týden do mateřské školy docházely studentky CMG a SOŠPg Brno. Jejich práci přišla 

v únoru zhodnotit i  ČŠI. 

Od března se mnoho rodin obávalo o zdraví své i dětí v důsledku pandemie Covid – 19. Rodiče své 

děti odhlásili, mateřská škola byla do 24. 5. 2020 uzavřena. V době přerušení vzdělávacího procesu 

dětí měli rodiče možnost vyzvednout si v mateřské škole vhodné vzdělávací materiály. Předškolní děti 

společně s přípravným ročníkem se mohli účastnit on-line skupin. Dále jsme s rodiči telefonicky 

komunikovali a poskytovali jsme jim informace týkající se zápisu do MŠ a ZŠ. 

Je škoda, že spousta akcí, které jsme tradičně plánovali pro rodiče, školu i veřejnost, nebylo možné 

uskutečnit. MŠ byla znovu otevřena od 25. 5. 2020, dětí však chodilo velmi málo. 

V letošním roce byla provedena pouze výměna vchodových dveří v zájmu zvýšené bezpečnosti dětí. 

 

Díky instalaci kamery na rohu budovy MŠ Mlýnská 27 Policií ČR došlo ke zlepšení situace týkající se 

nepříjemného pohledu na lidi bez domova a s tím spojený nepořádek před mateřskou školou a jejím 

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 

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet 

strávníků 

  

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 

ostatní* 

  3 1 20 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 3.00 

 

 

 

Část III. 

 

Účast v soutěžích 

Mimoškolní aktivity 

 

• Dýňové strašení 

• Pečení čertů z kynutého těsta 

• Mikulášská nadílka v MŠ s programem pro děti, postavami a dárky 

• Pečení cukroví 

• Vánoční besídka v MŠ, pásmo s vánoční tématikou pro rodiče, pohoštěním a dárky 

• Divadlo Bolka Polívky – návštěvy divadelních představení 

• Návštěvy předškoláků v ZŠ – ukázkové hodiny, setkávání s přípravným ročníkem 

• Dětský maškarní karneval 

• Návštěva knihovny na ulici Kobližná. Program: „Jak, kdo, kde bydlí“ v různých 

částech světa. Zaměřeno na předčtenářskou gramotnost, práci s knihou 

• Na Zelném trhu jsme opakovaně  při cestách z divadla sledovali atmosféru místa, 

opakovali si, co všechno víme o ovoci, zelenině, sochách a památkách 

• V lednu se uskutečnilo setkání s dentálním hygienikem – poučení dětí, jak si správně 

čistit zuby 

 

 

 

 

     

 



 

                                                                 Část IV. 

 

Výkon státní správy 

 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2019/2020 13 

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 2019/2020 – stav k 30. 6. 2020 

     

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 2019/2020 – stav k 30. 6. 2020 

 

 

 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 2019/2020 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická 

fakulta do pracovního poměru (počet): 0 

     

 

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

řídících pracovníků školy 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně 

 řídících pracovníků školy 

 

Typ kurzu 

 

 

     Počet 

zúčastněných 

  pracovníků         

Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování 1 

Hudební nástroje se představují 1 

Letem světem v pohybových hrách s hudbou 1 

Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole 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: 1 

Konkurzní řízení – 15. 7. 2020, výsledek – Mgr. Zdeněk Lichtneger, od 1. 8. 2020 nový 

ředitel ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p. o. 

 

 

 

 



                                                               Část VII. 

 

10. Podpora školy ze strukturálních fondů   

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15 – 047/0000244 
 

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

Operační program  OP VVV 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

       c) jako zapojená škola 

   

 

b) jako partner                                                                                               

Celková výše dotace  69 419 468,16 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  

 

 

           

Název projektu a registrační číslo 

projektu     

 

Délka trvání projektu  

                      

Operační program    

 

Škola 

a) jako žadatel 

b) jako partner 

c) jako zapojená škola 

 

Celková výše dotace 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum 

 

Stručný popis projektu 

 

 

 

 

 

 

Cílem projektu je plošná podpora předškolního vzdělávání ve 

městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol.  

 

 

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

 

 

1. 9. 2019 - 31. 8. 2022 

 

 

OP VVV 

 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

 

 

35 496 333,60 Kč 

 

Nerelevantní 

 

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího 

projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Projekt řeší 

aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je zvyšování 

kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a 

matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj 

potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá 

kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním 



 

 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu 

 

Délka trvání projektu 

 

Operační program 

 

Škola 

a) jako žadatel 

b) jako partner 

c) jako zapojená škola 

 

Celková výše dotace 

 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum 

 

Stručný popis projektu 

 

 

 

        

v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním 

nadaných dětí a žáků a podporu talentu. 

 

 

 CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně                                                    

 

1. 1. 2020 - 31. 12. 2022 

 

OP VVV 

 

 

 

b) jako partner 

 

 

 

 

100 000 000 Kč 

 

 

nerelevantní 

 

Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektu „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě 

Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách 

ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality 

základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, 

zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání 

a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. 

Projekt dále přinese posílení odbornosti pedagogů 

partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách 

na území Brna. 

 

 

 

 

11. Zhodnocení a závěr 

Naše práce se i nadále řídí  Rámcovým vzdělávacím programem s názvem „KAM PATŘÍM“. 

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

prostředků. 

Do dalších let bychom rádi umístili kamery i do šaten. Dlouhodobou vizí mateřské školy je 

vybavení tříd novým nábytkem, didaktickými pomůckami, hračkami a pomůckami 

k experimentování. 
 

V Brně dne 27. 8. 2020  

  

  

Zpracovala: Věra Škvařilová      Mgr. Zdeněk Lichtneger 

vedoucí učitelka MŠ       ředitel školy 


