
 

Mateřské školy 

 

Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 
 

 

Část I. 
 

Základní charakteristika mateřské školy 
 

 

a/ Název školy:                                    Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, přísp.org. 

b/  Zřizovatel školy:                              ÚMČ Brno - Jehnice 

c/  Jméno ředitele školy:                       Mgr. Petr Kotyza 

d/  Jméno vedoucí učitelky:                  Mgr. Petra Havlová 

e/  Telefon:                                           724 353 120 

f/  Kapacita školy:                                75dětí 

g/  E – mailová adresa:                         ms.blanenska@seznam.cz                          

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

ch/  Provoz jednotlivých tříd (od - do):   6.30 – 16.30 

                                                                  8.00 – 12.30 

                                                                  8.00 – 12.30 

                                                                  8.00 – 12.30 

 

 

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

 

         SRPŠ 

         ZUŠ V.Kaprálové, Palackého třída 70, Brno 

         VSK Univerzita Brno 

         SKI – Lemur, lyžařská škola, škola bruslení a golfu 

          

         Spolupráce: 

         Dental Alarm – zubní prevence 

         Mgr. Andrea Jeřábková – optometrista 

         Městská policie Brno 
 

 

Školní rok 

2015/2016 

 

Počet 

tříd 

Celkov

ý 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 4 68 17 15 70% 0 

třídy speciální-logo 0 0 0 0 0 0 

Celkem 4 68 17 15 70% 0 
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Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 

 

 

a/ Zaměření mateřské školy 

 

    Ve školním roce 2015/2016 se děti vzdělávaly podle ŠVP PV „Poznávám svět společně se svými 

kamarády“, jehož obsah byl zahrnut v pěti základních tématech – Vím, kdo jsem a kam patřím, 

Vytvářím svůj svět i svět kolem sebe, Pečuji o své zdraví, Nejsem na světě jediný. Témata jsou 

přizpůsobena aktivitám i náhlým skutečnostem během celého školního roku. 

     Hlavními metodami k naplňování jednotlivých cílů jsou prožitkové učení, spontánní sociální učení 

a kooperativní učení hrou. 

 

     Filozofií školy je zaměření na zlepšení tělesné zdatnosti dětí, vedení dětí ke zdravému životnímu 

stylu a k podporování pohybových dovedností.  

 

          Naše mateřská škola se rovněž v posledních letech specializuje na zlepšování komunikace a 

logopedickou prevenci. Proces komunikace člověka s jeho okolím se vyvíjí po celý život, 

nejdůležitějším obdobím je však doba od narození po zahájení školní docházky. Rozvoj 

komunikačních kompetencí, podpora vzájemné komunikace, vyjádření myšlenek, přání i pocitů a 

předcházení vzniku deficitů v komunikačním procesu hraje u dítěte předškolního věku velmi důležitou 

roli. Dospělý jedinec, tedy zejména rodič a pedagog, by měl dítěti vytvářet optimální podmínky, které 

napomáhají v růstu, vývoji a učení tak, aby docházelo k souladu ve fyzickém, psychickém, sociálním, 

kognitivním i emocionálním vývoji dítěte. Jelikož si naše mateřská škola uvědomuje, že se neustále 

zvyšuje počet dětí s narušenou komunikační schopností a specifickými poruchami učení, zařazuje 

pravidelně do svých volnočasových aktivit kroužek logopedické prevence „Povídálek“. Náplní tohoto 

kroužku jsou zejména dechová cvičení, sluchové hry, cvičení na motoriku mluvidel, rozvoj 

grafomotoriky, rozvoj slovní zásoby, rytmizace a průpravná cvičení k artikulaci hlásek.  

 

K logopedickému kroužku je zařazen i kroužek „Píšťalka“, který je podpůrným kroužkem 

logopedické prevence a zároveň dalším tzv.kroužkem hudebním. Jedná se o hru na zobcovou flétnu. Je 

určen převážně dětem od pěti let. Náplní kroužku jsou různá dechová cvičení, grafomotorická cvičení, 

učení se notám hravou formou, cvičení pro rozvoj jemné motoriky a základy hry na zobcovou flétnu. 

Hra na zobcovou flétnu je pro děti v mnoha směrech prospěšná. Rozvíjí hudební vnímání dětí a je 

prvním krokem v učení sena kterýkoliv další hudební nástroj. Dechová cvičení a samotná hra na flétnu 

pomáhají dětem při léčbě onemocnění dýchacích cest, zvláště astmatu.  

            Naše mateřská škola se zapojila do celorepublikové kampaně „Celé Česko čte dětem“, jelikož 

chce podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti. Smyslem je šířit dál myšlenku pravidelného čtení a 

prohlubovat spolupráci s rodiči. Pravidelné čtení dětem přináší rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj 

slovní zásoby a soustředění, dává svobodu ve vyjadřování, formuje čtecí i písemné návyky, učí 

samostatnému myšlení, rozvíjí představivost, podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje jeho 

sebevědomí. V neposlední řadě je také výbornou zábavou, zabraňuje vzniku závislosti na televizi a 

počítači, chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury, je prevencí patologických jevů, formuje 

čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí pro celý další život, je tou nejlepší investicí do úspěšné 

budoucnosti dítěte. Pravidelné čtení je tedy také součástí logopedické prevence, kterou naše mateřská 

škola vyzdvihuje. Cílem tohoto projektu je vytvoření kladného vztahu dětí ke knize a k četbě, podpora 

správného řečového vývoje a také možnost posilování mezigeneračních vztahů. Dětem tak umožníme 

setkání se zástupci zajímavých povolání a významnými osobnostmi (pan starosta, pan ředitel, …). Děti 

také mohou představit ostatním nejen svoje rodiče, ale i prarodiče. 
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Klíčovými tématy po celý rok v naší mateřské škole stále zůstávají hygienické návyky u dětí a 

sebeobsluha. I v letošním roce u nás proběhla depistáž logopedických a zrakových vad ve spolupráci 

s externí lékařkou (screening zraku). Individuální diagnostikování dětí vedlo k návrhům rodičům 

k návštěvě PPP, probíhala individuální práce za pomocí asistenta se zdravotně znevýhodněným 

dítětem. 

 

Spolupráce MŠ a ZŠ je na výborné úrovni, obě zařízení společně pořádají sportovní, kulturní a 

společenské akce, některé kroužky probíhají v prostorách základní školy. Mateřská škola využívá 

rovněž tělocvičnu, družinu pro pořádání akcí a venkovní sportovní hřiště. Předškoláci, jako budoucí 

žáci základní školy, neznají strach z neznámého prostředí. 

 

Mateřská škola komunikuje denně s rodiči, pořádá třídní schůzky, spolupracuje s rodiči dle 

aktuální potřeby a informuje rodiče prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy. 

 

V letošním roce proběhla výstavba nové mateřské školy, která bude slavnostně otevřena ke dni 

1.9. 2016. Z důvodu stavby bylo třeba provézt v polovině školního roku i provozní a organizační 

změny a uzavřít jednu třídu mateřské školy a rozdělit děti do tříd  na dobu stravování a dopolední 

činnosti. V nové budově budou tři třídy, lehárna, sborovna, kancelář a funkční místnosti k ukládání 

nejrůznějších věcí. Učitelky po dobu výstavby navrhovaly postupně nábytek do nové školky a 

pracovaly na organizaci nového provozu. Den otevřených dveří nové MŠ bude 31.8.2016. 

  

Dále se budeme zaměřovat na depistáž logopedických vad, logopedickou prevenci, zlepšování 

komunikace a samostatnosti dětí, zlepšování tělesné zdatnosti dětí a na spolupráci s rodiči. 

 

 

Nabídka zájmových kroužků 

 

Keramický kroužek 

Atletický kroužek 

Angličtina pro nejmenší 

Pěvecký kroužek Notičky 

Celoroční kroužek pro předškoláky Příprava na školu 

Kroužek logopedické prevence Povídálek 

Kroužek hry na flétnu Píšťalka 

Aerobik 

Tanečky 

 

EXTERNÍ: 

Zimní dopolední kurzy lyžování „Lyžujeme s Lemurem“ 

Jarní dopolední kurzy bruslení na in-line bruslích „Bruslíme s Lemurem“ 
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Seznam akcí MŠ ve školním roce   2015/2016 
 

 

Září 

 

- adaptace dětí na nové prostředí MŠ, učitelky, kamarády a provozní personál 

- třídní schůzky rodičů v MŠ - termíny konání v jednotlivých třídách budou upřesněny 

- Pohádková škola - divadlo pro děti v mateřské škole 

 

Říjen 

 

- Preventivní program Městské policie Brno pro děti s pohádkou o bezpečnosti a chování v   

  různých situacích 

- Screeningové vyšetření zraku dětí 

- Fotografování dětí na Vánoce 

- Podzimní prázdniny  

 

Listopad 

 

- Cestička do knihovny (výukový program pro předškoláky, návštěva knihovny, přednáška, 

   prohlídka knihovny    

- Běh o pohár Jehnic  

- Tetiny v kuchyni (hudební divadlo v mateřské škole)  

 

Prosinec 

- Mikuláš v mateřské škole 

- Předvánoční posezení - vystoupení předškoláků a dětí ZŠ v tělocvičně 

- Vánoční pohoštění pro zvířátka - výprava dětí s batůžky do lesa - Motýlci + Berušky 

- Vánoční pohoštění pro zvířátka - výprava dětí s batůžky do lesa - Sluníčka + Broučci 

- Vánoční besídky pro rodiče  

- Ježíšek v jednotlivých třídách po besídkách.  

 

Leden 

- Příprava předškoláků k zápisu do ZŠ 

- Divadlo ve školce - O zlaté rybce 

- Sportovní dopoledne plné soutěží (v tělocvičně)  
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Únor 

 

- Karneval ve školce (dopolední rej masek, průvod ve školce, přehlídka, disko,...) 

- Informativní schůzka pro rodiče MŠ  

- Divadlo - Kubův bolavý zoubek 

- Zápis do MŠ – přihlášky 

- Jarní prázdniny  

 

Březen 

 

- Jarní prázdniny 

- Výchovný koncert pro předškoláky (ZUŠ V. Kaprálové) 

- Babička chrota vypráví - pohádka v MŠ o hudebních nástrojích, seznámení s mnoha současnými i historickými  

hudebními nástroji 

- Velikonoční prázdniny  

 

Duben 

- Fotografování dětí ke Dni matek 

- Planetárium - akce pro předškoláky - Představení v planetáriu "Vzhůru nohama"  

- Trdločení - divadlo v MŠ  

- Fotografování tříd 

- Dopolední výlety s batůžky jednotlivých tříd 

 

 

Květen 

 

- Preventivní program městské policie pro děti o prevenci úrazů a bezpečném chování  

- Předškoláci na návštěvě v ZŠ (aktivní účast při vyučování, pozorování správného chování 

  ve výuce, ukázka jednotlivých vyučovacích předmětů….)  

- celodenní výlet do ZOO Jihlava 
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Červen 

 

- Hledání pokladu (dopolední program pro děti) 

- Atletický mítink – odpolední soutěže pro rodiče a děti 

- Pasování předškoláků na školáky – odpolední program pro rodiče a děti 

- Aktivní zahájení projektu Celé Česko čte dětem 

- Kouzelník v mateřské škole – dopolední představení pro děti 

- Spaní v mateřské škole – rozloučení předškoláků s MŠ přes noc s programem 

- Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí 

- Individuální výlety tříd s batůžky 

 

 

 

 

 

b/ Odklad povinné školní docházky 

 
 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 1 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

Celkem 1 

 

 

 

c/ Péče o integrované děti  
 

Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 

1 Dítě těžce těl.postižené, akutní lymfoblastická leukemie 

  

  

  

 

 

d/ Školy v přírodě 

 
Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 

0 0 

 

 

e/ Úplata za předškolní vzdělávání 

 

Mateřská škola vybírá  úplatu. 

 

Základní výše úplaty: 500,-kč 
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Část III. 

 

Účast v soutěžích 
 

Mimoškolní aktivity: 

 

Vánoční vystoupení pro rodiče  

Vánoční besídky v jednotlivých třídách 

Návštěva předškoláků v knihovně 

Dětský maškarní karneval 

Spaní v MŠ 

Výchovný koncert v ZUŠ V.Kaprálové, Brno 

Výlet do ZOO Jihlava 

Návštěva předškoláků v ukázkových hodinách ZŠ  

 

 

Soutěže: 

 

Běh o pohár Jehnic 

Atletický mítink 

Závody dětí MŠ v rámci kroužku atletiky po JMK 

Soutěž Reflexní děti – I zvířátka chtějí být vidět – výhra v soutěži 

Soutěž  s bezpečnou školkou – O nejpestřejší podzimní strom 

Soutěž s bezpečnou školkou – Pneumatika budoucnosti – výhra v soutěži 

Výtvarná soutěž – Rytíř z nosu 

 

Ostatní: 
 

 

- Účast veřejné sbírky pro Fond Sidus, o.p.s. pro FN v Motole a dětskou kliniku 

- Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 

( na tento projekt jsme dotaci nezískali) 

- zapojení do projektu Celé Česko čte dětem 

- vedení praktikanta Vyšší odborné školy sociální ( souvislá praxe 20 prac.dnů) 

 

 

 

Část IV. 

 

Výkon státní správy 

 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2015/2016 25 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 7 

Počet nepřijatých dětí 0 

Počet odvolání 0 
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Část V. 

 

Údaje o pracovnících škol 

 

 
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016 

     
Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 1 

VOŠ pedagogická 0 

VŠ-předškolní výchova 2 

VŠ-speciální pedagogika 2 

Jiné/jaké/ 0 

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016 

 
 Počet 

fyzických 

osob 

Přepočtený 

počet na 

plně zam. 

(úvazky) 

 % z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 5 4,32 100% 

Nekvalifikovaní učitelé 0 0  

Celkem 5 4,32 100% 

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 
 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 4,0 0,32   4,32 

 

 

4. Ve školním roce 2015/2016 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do 

pracovního poměru (počet): 

 

1x asistent pedagoga 

     

 

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 

Dítě s vývojovou dysfáziíí v běžné MŠ 1 

Metoda dobrého startu 1 

Diagnostika předškolního dítěte 1 

Jak mít v pořádku dokumentaci v MŠ z hlediska požadavku 

právních předpisů 

1 

Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu v MŠ a ZŠ 1 

Šablony pro MŠ a ZŠ – aktuální výzva v OP VVV 1 

Plánování v každodenní práci učitelky MŠ 1 

Chystáme se do školy (škol.zralost a připravenost) 1 

Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním 

věku 

1 

 

 

 

 

Část VI. 

 

Změny ve vedení školy 
 

V letošním roce 2015/2016 změny ve vedení nebyly. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:   Mgr. Petra Havlová 

                           vedoucí MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  24.8.2016                                                          Razítko a podpis ředitele 
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