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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 sdružení působících na škole: 0 

 

 

 

Školní rok 
2017/2018 
 

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      79,41 0        21         7 

Celkem 1 28 28 14      79,41 0        21         7 

 
 
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, Marcela Floková,DiS 

Tvořilka-rukodělný Lenka Benešová, Marcela Floková,DiS 

Předškolák Lenka Benešová, Marcela Floková,DiS 

Tanečky Marcela Floková, DiS 

Kašpárek Lenka Benešová, Marcela Floková, DiS 

Logopedické chvilky Lenka Benešová 

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


 

b/ Věkové složení dětí 
 
 Počet dětí 

 do 3 let   4 

3letí   6 

4letí    4 

5letí   11 

starší    3 

 
c/Odklad povinné školní docházky 
 
 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 3 

Dodatečné odložení povinné školní 

docházky 

0 

Celkem 3 

 
 
d/ Péče o integrované děti  
 

Počet dětí Druh postižení 

0 0 

 
 
e/ Školy v přírodě – nebyly 
 
Akce v mateřské škole ve školním roce 2017/2018 
 
Při plánování akcí vycházíme z ročních období, dodržujeme svátky a tradice, pořádáme 
společné aktivity s rodiči, spolupracujeme se ZŠ Křetín a MŠ Prostřední Poříčí, se 
zřizovatelem a Dětskou léčebnou ve Křetíně. 
Děkujeme rodičům a ostatním přátelům školky za spolupráci. 
 
S rodiči: 

- Úvodní schůzka bez dětí 
- Uspávání broučků s opékáním párků 
- Vánoční jarmark, dárky od rodičů 
- Zábavné odpoledne pro rodiče s ukázkami písniček, básniček, tanečků a divadla, 

které děti nacvičily v kroužku Kašpárek -  „Jak si pejsek s kočičkou pekli dort“ 
- Odpoledne s maminkami 
- Pasování předškoláků na školáky 
- Každá školka má svůj konec (loučení před prázdninami na zahradě MŠ, hry, soutěže, 

hračkárna, opékání párků) 
 

Se ZŠ: 
- Divadlo Úsměv 
- Program a výrobky na vánoční jarmark 
- Návštěva mladších dětí v družině a předškoláků v 1.třídě 



- Návštěva v ZŠ, velikonoční dílna 
- Edukativně stimulační skupinky v MŠ a ZŠ 
- Zápis do 1.Třídy 

 
S MŠ Prostřední Poříčí: 

- Divadla JÓJO 
- Společný výlet na zámek v Rájci nad Svitavou 
- Návštěva hasičů v Blansku 

 
S Dětskou léčebnou Křetín: 

- Beseda s ukázkami – co dělá zdravotní sestra 
- Pobyt v mořské lázni 
- Hry v tělocvičně pod vedením fyzioterapeutek 
- ZOO koutek, bylinky a rostliny v areálu ozdravovny 

 
Se zřizovatelem, Obec Křetín 

- Rozsvěcování vánočního stromu v obci,Jarmark 
- Vánoční blahopřání dětí MŠ do obecního rozhlasu 

 
Ostatní akce: 

- Zážitkový stan  
- Bramboriáda (hry, tvoření) 
- Dýňové světýlko, tvoření 
- Oslava svátku sv. Martina, tvoření ze slaného těsta, které se nepeče 
- Budliky, budliky, zaženeme čertíky (čertovský rej) 
- Už se těším, andílku, na vánoční nadílku (nadílka, koledy, vypouštění lampionu přání) 
- Návštěva kostela, My tři králové 
- Karneval pro děti 
- Dopoledne s myslivcem 
- DUO EDEN 
- Výtvarná soutěž barvičky z „Duhové kuličky“ 
- Měsíc knihy, Den dětské knihy, návštěva knihovny, moje nejmilejší kniha 
- Od semínka k rostlině 
- Velikonoční tvoření, hledání velikonočního zajíčka na zahradě MŠ 
- Vynášení Morany, loučení se zimou, vítání jara 
- Den vody 
- Den s policií 
- Den Země 
- Fotografování všech dětí, tablo předškoláků 
- Letí bába na koštěti, čarodějnický týden 
- Překvapení pro maminku, výroba dárků 
- Zápis do MŠ 
- Sportovní olympiáda u MŠ 
- Jóga pro děti 
- Svátek dětí, „lízátkový strom“, jízda na poníkovi 
- „Den otců“, kreslení tatínka 
- Výlet předškoláků na hrad v Boskovicích 

Hudba, poslechové činnosti, tanec, divadla: 
- Divadelní společnost Úsměv (maňáskové pohádky) 
- Divadla JÓJO 
- Muzikohrátky (bubnování, zpěv, rytmické a hudební nástroje, pohyb, motivační 

hudební hry, relaxace) 
- Radůstky (hudební pohádky, hádanky, zpěv s kytarou, malované pohádky, pohybové 

hry, prvky jógy) 
- ZUŠ Letovice, taneční vystoupení v MŠ, spolupráce s tanečním oddělením 



 
Projekty: 

1. Rodinu a domov znám, okolí své poznávám 
(podzimní šipkovaná, plody a keře v parku, neživá příroda, hry s kamínky; jehličnaté 
stromy, ptáci v zimě, zvěř v lese a parku, hmyz a brouci na jaře, bylinky a rostliny). 
Děti se seznamovaly každý měsíc s jedním tématem. 

2. Dělání, dělání, všechny smutky zahání 
Děti se seznamovaly s povoláním, pracovními nástroji a zkušenosti přenášely do 
svých námětových her. Poznaly práci, měly možnost manipulovat s předměty, 
vyzkoušet si různé činnosti a osvojit si některé dovednosti. Navštívili jsme zdravotní 
sestru, paní prodavačky, vedoucí pošty, paní kuchařky v ZŠ,kolejiště p. Bačovského, 
děti si hrály na zahradníky při setí obilí, vyzkoušely si některé dovednosti, které musí 
ovládat hasiči. 

 
 
Účast v soutěžích: 
V rámci mateřské školy se většina dětí zapojila do soutěže„Barvičky z Duhové kuličky.“ 
Děti doma nakreslily pěkné barevné obrázky a vytvořily veselou jarní výstavku ve školce. 
Všichni společně, rodiče, děti i zaměstnanci MŠ provedli vyhodnocení. Ocenili jsme snahu 
dětí slovním hodnocením, ale i drobným dárkem. 
 
Spolupráce s rodinou: 
Rádi využíváme nabídky ze strany rodičů v průběhu školního roku.  
Rodiče se zapojili do příprav jarmarku, pomohli vybavit „hračkárnu“ na zahradní slavnost. 
Darovali dětem do školky různé drobnosti k dekoraci, k tvoření, papír na kreslení, vlnu, látky. 
Za všechny sponzorské dary děkujeme a vážíme si jich. 
Účastní se společných akcí, které pro ně s dětmi připravujeme. Velmi rádi vítáme i babičky, 
dědečky a ostatní členy rodiny. 
Zakládáme si na vzájemné spolupráci s rodiči, založené na důvěře a respektování soukromí 
rodiny. Snažíme se porozumět konkrétním potřebám dětí. Průběžně si předáváme informace  
o dětech (adaptace dětí, stravování, sebeobsluha, dovednosti v oblasti komunikace, 
výslovnost hlásek, připravenost na školu a  podobně). 
Stále trvá nabídka odpoledních konzultací a hovorových hodin po pracovní době učitelek, 
kterou v tomto roce nikdo z rodičů nevyužil. Jedna konzultace proběhla po domluvě 
v ranních hodinách. 
Kromě osobního kontaktu předáváme informace zveřejněním na nástěnce u vstupu do MŠ  
a na webových stránkách. Ty má na starosti paní učitelka ze základní školy, Mgr. 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 11 

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 

Benešová Lenka SŠ, SPGŠ Boskovice Učitelství pro MŠ vedoucí učitelka 

Floková Marcela, DiS SŠ, SPGŠ Boskovice 
 
 
 
VOŠ Litomyšl 

Výchovná a humanitární 
činnost 
Jednotlivá maturitní zk. 
z pedagogiky 
Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

učitelka 

V roce 2017/2018 pracovala v MŠ asistentka pedagoga, placená z projektu Šablony I., paní Romana 
Tichá. Po nástupu na pracovní neschopnost ji zastupovala paní Jitka Tušlová. Pomoc asistentky jsme 
ocenili zejména po přijetí dětí mladších 3let. 

 
 
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 1 0 1 0 2 

 

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

Společné vzdělávání v MŠ Benešová 

Asertivita, profesionální komunikace a zvládání Benešová 



konfliktů 

Čtenářská pregramotnost Floková 

Letní inspirace pro práci s dětmi a ke Dni matek v MŠ Floková 

Vzdělávání v mateřské škole - individualizace Floková 

Celkem 5 kurzů 

 
 
7. Přehled nepedagogických pracovníků 
 

Příjmení, jméno úvazek Pracovní zařazení 

Tušlová Jitka 85 % školnice 

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

 
Paní Jitka Tušlová absolvovala kurz 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 
 
Do starobního důchodu odešla vedoucí učitelka mateřské školy Jarmila Levá. 
Od září 2017 pracuje jako vedoucí učitelka Lenka Benešová. 
 

 
Část VII. 
 
Zhodnocení a závěr 
 
 

Motto:"Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát!"  
Mateřská škola pracuje podle nového ŠVP, platného od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Jeho 
tvorba vycházela ze sledování schopností a úrovně dovedností každého dítěte, ze závěrů 
evaluace a pedagogické diagnostiky. 
Hlavní téma „Duhová kulička koulí se světem, ukáže cestičky všem našim dětem.“ 
Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků. Každý blok obsahuje několik 
tematických celků. K blokům jsou přiděleny dílčí cíle a kompetence, jejichž základy si děti 
osvojují s ohledem na svoje individuální možnosti. 
 
Integrované bloky: 

1. Kluci a holčičky z Duhové kuličky 
2. Putování do pohádky, do lesa i do zahrádky 
3. Hovory a hrátky se zvyky a svátky 
4. Těžké je být v zimě ptáčkem, lepší je být sněhuláčkem 
5. Jarní probouzení 
6. Moje rodina 



7. Země je kulatá a místa je tu dost 
 

V mateřské škole nabízíme některé kroužky a nadstandartní aktivity.Zaměřili jsme se na 
rozšíření pohybových a hudebních činností, rytmické hry, zpěv u klavíru. Pokračujeme 
v rozvíjení dovedností v tanečním kroužku. Paní učitelka zařadila cvičení mažoretek 
s hůlkami, tance na moderní hudbu, vyrobila třásně. 
Často pozorujeme u dětí vady výslovnosti, ostych při komunikaci a malou slovní zásobu. 
Snažíme se provádět skupinové logopedické chvilky s dechovým a artikulačním cvičením. 
Dbáme na to, aby děti používaly vyvozené hlásky v běžné řeči. Individuální logopedickou 
péči si rodiče zajišťovali samostatně dle doporučení v Boskovicích a Letovicích. 
Ve spolupráci s rodinou a základní školou jsme věnovali dostatek času dětem, které se 
připravovaly na zápis do 1. třídy ZŠ. Některé dítě potřebovalo napravit úchop tužky, někdo 
měl problém s grafomotorikou, s řešením cest a labyrintů, s přiřazováním, s orientací na 
ploše a v prostoru. Vedli jsme děti k dokončení činnosti, k úklidu pracovního místa i hraček, 
k dodržování pravidel. Děti 1krát týdně samostatně pracovaly s učitelkou v kroužku 
Předškolák. 
Před zápisem navštěvovaly společně s rodičem ESS, které probíhaly ve spolupráci s MŠ 
Prostřední Poříčí. Z MŠ Křetín odešlo 12 dětí do školy, u tří dětí byl v PPP doporučen odklad 
školní docházky a rodiče souhlasili. 
 
Při vzdělávání jsme se snažili dětem nabídnout všechny plánované činnosti tak, aby se dítě 
rozvíjelo, získávalo nové poznatky a zkušenosti. 
Denně dětem čteme pohádky. Chtěli bychom pořídit dětem do třídy větší knihovnu, zakoupit 
nová leporela a vytvořit další centrum aktivit, např. U Kašpárka, U Pata a Mata, U Zvídálka. 
Upravíme uložení stavebnic pro lepší orientaci mladších dětí.Změníme uspořádání hraček 
 a některé odložíme a budeme je postupně střídat. Méně je někdy více. 
Upravíme portfolio dítěte. 
Při své práci budeme využívat nových poznatků ze seminářů a budeme jednat tak, abychom 
byli příkladem dětem a dobrým partnerem rodiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Křetíně: 27. 8. 2018    
 
Zpracovala: Lenka Benešová - vedoucí učitelka MŠ 
 
 
Rada školy projednala dne:2.10.2018 
 
 
Zřizovatel: 


