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                                                                      Část  I. 

 

Základní charakteristika školy 
  

Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 
rozhodnutí: 

 

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace 
 

Zřizovatel školy:   Obec Křetín 



 
Ředitel školy:   Mgr. Ivana Pfefrová 

 
Kopie posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol (v příloze) 
 
telefon:   516 470 718 

 
e-mail:   skola@zsmskretin.cz  

  
www stránky:   www.zsmskretin.cz  

 

Provoz školy:   7.00 – 15.30 hod 
 
Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdruţení působících na škole: 0 

 

 

 

Školní rok 
2016/2017 
 

Počet 
tříd 

Počet 
dětí 

Počet 
dětí na 
jednu 
třídu 

Počet 
dětí na 
učitele 

Prům. 
docház- 
ka v % 

Počet  
dětí na 
5 dní/měs. 
4 h/den 

Počet dětí 

Zaměstna- 
né matky 

Nezaměst- 
nané matky  
a na MD 

tř. standardní 1 28 28 14      80,4 0        25         3 

Celkem 1 28 28 14      80,4 0        25         3 

 
 
Pozn.: Veškeré údaje v části I.musí odpovídat údajům,které škola předkládala v žádosti při zařazení  
do sítě,případně v žádosti o změnu v zařazení. 

 

 
 

 

Část II . 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání  
 
a/ 
Přehled kroužků 

Název Vedoucí 

                                                       

Pastelka-výtvarný Lenka Benešová, Jarmila Levá 

Tvořilka-rukodělný Lenka Benešová, Jarmila Levá 

Sportík-pohybový Jarmila Levá ,Lenka Benešová 

Tanečky Jarmila Levá 

Kašpárek Jarmila Levá ,Lenka Benešová 

Předškolák Jarmila Levá, Lenka Benešová 

 

b/ Věkové sloţení dětí 
 
 Počet dětí 

 do 3 let   1 

3letí                           2 

4letí                            9 

mailto:skola@zsmskretin.cz
http://www.zsmskretin.cz/


5letí                          11 

starší    5 

 
c/Odklad povinné školní docházky 
 
 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 5 

Dodatečné odloţení povinné školní 

docházky 

0 

Celkem 5 

 
 
d/ Péče o integrované děti  
 

Počet dětí Druh postiţení 

0 0 

 
 
e/ Školy v přírodě – nebyly 
 
Akce v mateřské škole ve šk.roce 2016/2017 
 

- Dýňová slavnost 
- Logopedické chvilky 
- Svátek sv.Martina 
- Jarmark 
- Mikuláš 
- Jeţíškova nadílka 
- Tři králové 
- Zápis do 1.třídy 
- Návštěva ZŠ 
- Valentýnské posezení 
- Návštěva knihovny 
- Velikonoční tvoření 
- ESS 
- Vynášení Moreny 
- Den vody 
- Dámský kreativní klub 
- Den Země 
- Zeměznění-muzikoterapie 
- Pálení čarodějnic 
- Pastelka 
- Sportík 
- Divadlo Úsměv 
- 700 let Karla IV. 
- Předškolák 
- Tvořilka 
- Den dětí 
- Rozloučení s předškoláky – Palačinková párty 
- Mořská lázeň v ozdravovně 
- Podzimní voňavé čarování 



- Putovní výstava – 10 inspirací Karla IV. 
- Lepit,tvořit,malovat,s pohádkou si budem hrát 
- Radůstky Ludmily a Milana 
- Bylinková stezka lučních skřítků 
- Exkurze u hasičů 
- Svět ve 3D 
- Divadlo JÓJO 
- Navštěva mateřské školy Prostřední Poříčí 
- Zkus to zdravě 
- Výlet Podlesíčko 
- MDŢ 
- Sněhulácká soutěţ 
- Návštěva kostela sv.Jeronýma 
- Lampiónky přání 

 
 
 Účast v soutěžích:     dle nabídky 
 
 
Ostatní akce dle nabídky-koncerty,divadla 

 
Při různých akcích v mateřské škole dbáme na spolupráci s rodiči,která je pro nás velmi 
důleţitá. 
 
O všech našich akcích se podrobněji můţete dozvědět na našich internetových 
stránkách,které pro nás vzorně vede paní učitelka základní školy Vendula Báčová. 
 
 

 
Část III. 

 
Výkon státní správy 

 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a 
samosprávě ve školství, v platném znění, § 3, odst. 2, písm. c. 
 

Rozhodnutí ředitele Počet 

Přijetí dítěte do MŠ 9 

Ukončení docházky dítěte 0 

Odvolání 0 

 
 

Část IV. 
 

Personální zabezpečení činnosti školy 
 
 

1.Přehled pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017, kvalifikace 
 
Příjmení, jméno Vzdělání  Aprobace Pracovní zařazení 

Levá Jarmila SŠ Učitelství pro MŠ vedoucí učitelka 

Benešová Lenka SŠ Učitelství pro MŠ učitelka 



 

 
 
2. Kvalifikovanost  
 
 Počet 

fyzických 
osob 

Přepočtený 
počet na 
plně zam. 

v % 

Kvalifikovaní pracovníci 2 2 100 

Nekvalifikovaní pracovníci 0 0 0 

 
 
 

3. Věkové složení všech přepočtených pedagogických pracovníků  
 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 0 0 2 0 2 

 

 
 
4. Absolventi středních pedagogických škol - jejich počet, kteří nastoupili na školu: 0 
 
 
 
 
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené: 0 
 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně 
řídících pracovníků školy 
 
Typ kurzu pracovník 

Začlenění dítěte do prostředí MŠ Benešová 

Jak inovovat ŠVP Benešová 

Kritéria školní zralosti Benešová 

Rozvoj grafomot. dovedností Benešová 

Netradiční výtvarné techniky Levá 

Celkem 5 kurzů 

 
 
 
7. Přehled nepedagogických pracovníků 
 

Příjmení, jméno úvazek Pracovní zařazení 

Tušlová Jitka 80 % školnice 

Zelinková Hana 81 % ( ZŠ a MŠ ) kuchařka, výdej stravy 

 
Paní Jitka Tušlová v květnu 2017 ukončila studium a dosáhla středního odborného vzdělání 
s maturitou. V příštím školním roce zahájí studium Asistent pedagoga. 

 
 



 
Část VI. 

 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 
 

a/ V letošním školním roce  nebyla v naší škole provedena kontrola ČŠI. 
 

 
 
 

Změny ve vedení školy 
- nebyly 

 

 
Část VII. 

 
Zhodnocení a závěr 

 
 

Mateřská škola pracuje podle motta:"Dítě je kniha,ve které máme číst a do které máme 
psát!" Od roku 2002 je mateřská škola spojena se základní školou v jeden právní subjekt. 
Škola pracuje podle vlastního ŠVP, který je zpracován dle RVP do jednotlivých 
integrovaných bloků, které nesou název: 
                                     Malíř jménem podzim 
                                     Putování s podzimní královnou 
                                     Na vánoční stromeček pověsíme zvoneček 
                                     Zimo,Ty jsi bílá paní,teď je Tvoje kralování 
                                     Schovalo si jaro klíček,schovalo si do trávy 
                                     Země je kulatá a místa je tu dost 
V mateřské škole funguje logopedická individuální činnost ve spolupráci s rodiči, učitelkami 
mateřské školy a Mgr.Reginou Müllerovou. Důraz je kladen na vyvození hlásky pomocí 
dechových a artikulačních cvičení, gymnastiky mluvidel a individuálního nácviku výslovnosti 
v logopedických chvilkách. Paní učitelka Lenka Benešová se zúčastnila 4denního semináře 
týkajícího se této problematiky a své poznatky úspěšně uplatňuje v praxi. Jinak děti 
pracovaly s logopedkou a speciální pedagoţkou Mgr.Reginou Müllerovou,která dojíţděla za 
dětmi z Boskovic kaţdé úterý. 
Dále je v mateřské škole zaveden grafomotorický krouţek, kterému se věnuje paní učitelka 
Jarmila Levá, která se na tuto činnost specializuje a prošla jiţ také několik vzdělávacích 
kurzů k této problematice. 
Máme  zavedeny HOVOROVÉ HODINY PRO RODIČE, kde  řešíme s rodiči problémy 
týkající se jejich dětí. 
V letošním školním roce pracovaly v mateřské škole „EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ 
SKUPINY“,které jsou zaměřeny na přípravu předškoláků do základní školy. Tyto skupinky 
vedla paní učitelka Lenka Benešová z mateřské školy a paní učitelky Ludmila Kroupová, 
Vendula Báčová a Dagmar Derňárová ze základní školy. Skupiny sklidily velký úspěch. 
 
 
Naše MŠ má zřízeny internetové stránky, které jsou průběţně aktualizované a doplňované. 
 
Práce ve školním roce 2016/2017se nám dařila a oceňujeme téţ spolupráci s rodiči, 
ředitelstvím a Obecním úřadem. Do mateřské školy stále docházelo kolem 25 dětí, rodiče se 
bohatě a rádi účastnili našich akcí a můţeme si s čistým svědomím říci, ţe jsme všechny 



úkoly, které jsme si na tento školní rok vytyčily, splnily.                                                            
Hodláme tak pracovat i v následujících letech a doufáme, ţe se nám práce bude dařit jako 
doposud. 
 
 
 
 
 
 
 
V Křetíně: 27.9.2017                             Razítko a podpis ředitele: 
 
 
Zpracovala: Jarmila Levá - vedoucí učitelka MŠ 
 
 
Rada školy projednala dne: 
 
 
Zřizovatel: 


