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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. Petra Procházková 

 
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 
2018/2019 
 

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 27 27 13,5      71,32 0        14         13 

Celkem 1 27 27 13,5      71,32 0        14         13 

 
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 

Logopedické chvilky Lenka Benešová 

 

V době nemoci paní učitelky Benešové zastupovala paní učitelka Dana Marvanová a Mgr. Eva Havlasová. 

 
b/ Věkové složení dětí 
 Počet dětí 

 do 3 let   3 

3letí   5 

4letí    11 

5letí   4 

starší   4 

 
 

mailto:skola@zsmskretin.cz
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c/ Odklad povinné školní docházky 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 4 

Dodatečné odložení školní docházky 0 

Celkem 4 

 
 
d/ Péče o integrované děti  

Počet dětí Druh postižení 

0 0 

 
e/ Školy v přírodě – nebyly 

 
 
Akce v mateřské škole ve školním roce 2018/2019 
  
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, navštěvujeme 
místní knihovnu. 
Spolupracujeme s firmou Prima Vizus, která nabízí rodičům vyšetření očí u dětí. 
Děkujeme rodičům a ostatním přátelům školky za spolupráci. 
 
S rodiči: 

 Úvodní schůzka s rodiči 
 Podzimní putování se skřítkem Listnáčkem 
 Čertovský rej – odpoledne s rodiči (děti zahrály čertovskou pohádku, zazpívaly a zatancovaly jako čerti a 

čertice) 
 Mám rád/a svoji maminku, odpolední vystoupení s programem „Jaro na dvorečku“ 
 Beseda pro rodiče. Proč je důležitá v životě dítěte pohádka? 
 Pohádková slavnost, loučení se školkou, pasování předškoláků 

Se ZŠ: 
 Divadla Úsměv 
 Návštěva mladších dětí v družině a předškoláků v 1. třídě 
 Edukativně stimulační skupinky v MŠ a ZŠ 
 Zápis do 1. třídy 

 
S MŠ Prostřední Poříčí: 

 Divadlo JÓJO v MŠ Prostřední Poříčí 
 Divadlo Úsměv v MŠ Křetín 
 Společný výlet „Dům přírody“ 

 
S Dětskou léčebnou Křetín: 

 Pobyt v mořské lázni 
 Hry v tělocvičně pod vedením fyzioterapeutek 
 Domečku, kdo v tobě bydlí? Návštěva MŠ v dětské léčebně 

 
Se zřizovatelem, Obec Křetín 

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

 
Ostatní akce: 

 Ovocný den, jablíčkové tvoření 
 Etiketa pro děti, tvoření pravidel chování 
 Domečku, kdo v tobě bydlí? MŠ 
 Písničkový den 
 Zdravá 5 (zdravá výživa) 
 Dýňové světýlko, tvoření 
 Vitamínový den 
 Sv. Martin 
 Domečku, kdo v tobě bydlí? Domy a domečky dříve a dnes 
 Příprava vánočního jarmarku 
 Vánoční fotografování 
 My jsme čerti z pekla 



 Dárečkový den, vánoční dílnička 
 Nadílka ve školce 
 Domečku, kdo v tobě bydlí? Na faře u pana faráře, návštěva kostela 
 Karneval 
 Každý má svůj domov – beseda s dětmi 
 Březen, měsíc knihy – beseda v knihovně 
 Sluníčkový den, vítání jara 
 Den vody 
 Květinový den – sejeme a sázíme 
 Měsíc bezpečnosti, dopravní hřiště u ZŠ 
 Ekologický den, Den Země 
 Letí bába na koštěti 
 Domečku, kdo v tobě bydlí? Kde bydlí zvířátka? 
 Velikonoční dílna 
 Zápis do MŠ 
 Sportovní dopoledne na hřišti 
 Medový den 
 Tady bydlím já 
 Den dětí – indiánská stezka 
 Den otců 

 
 
Hudba, poslechové činnosti, tanec, divadla: 

 Divadelní společnost Úsměv (maňáskové pohádky) 
 Divadla JÓJO 
 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. Jaký je dnes den? 
Od října do května vždy jeden den v měsíci měl svoje jméno. Ovocný, písničkový, sluníčkový, medový…. Děti 
formou her, prožitkového učení, pomocí výtvarných a pracovních činností, hudebně pohybových činností, 
aktivitami ve školce a v přírodě rozšiřovaly svoje poznatky a dovednosti, připomínaly si svátky a tradice. 

2. Domečku, kdo v tobě bydlí? 
Děti se seznamovaly s domy a domečky, poznávaly materiály, ze kterých se domy mohou stavět a svoje 
poznatky využívaly při hře se stavebnicemi, kostkami, mozaikami, při vyrábění z krabic. Děti rozvíjely slovní 
zásobu při vyprávění o tom, kde bydlí, jaký mají dům. Velmi oblíbená byla návštěva fary, kde děti 
prozkoumaly místo, kde bydlí pan farář. Ten dětem připravil pestrý program doplněný pohádkovým příběhem 
a hrami. 
Děti se seznamovaly s domy, kde bydlí lidé, ale poznávaly i místa, kde bydlí zvířátka. 

 
Účast v soutěžích:      
V rámci mateřské školy se většina dětí zapojila do soutěže „Duhová kulička.“ 
Děti v MŠ nakreslily pěkné barevné obrázky a vytvořily veselou 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 spolupráce ze strany rodičů v průběhu celého školního roku.  
Rodiče se zapojili do příprav jarmarku, darovali školce drobné dekorativní předměty. 
Darovali dětem do školky různé ozdoby 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, hygienické návyky mladších dětí, 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.  
Kromě osobního kontaktu poskytujeme informace zveřejněním na nástěnce u vstupu do MŠ  
a na webových stránkách.  
 
 
  
 
 



 
 
 

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 6 

Ukončení docházky dítěte 3     

Odvolání 0 

 
 

Část IV. 
 

Personální zabezpečení činnosti školy 
 
 

1.Přehled pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019, 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 

 

 
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: 0 
 
 
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené: 0 
 
 
 



6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy 
 
Typ kurzu pracovník 

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ Benešová 

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga Floková 

Jak naučit děti v MŠ šít na šicích strojích Floková 

Celkem                                                 3  kurzy 

 
 
 
7. Přehled nepedagogických pracovníků 
 

Příjmení, jméno úvazek Pracovní zařazení 

Tušlová Jitka do 31.12. 2018 
Toulová Ludmila od 1. 2. 2019 

85 % Školnice 
Školnice 

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

 
Paní Jitka Tušlová ukončila pracovní poměr dohodou k 31.12.2018. Na místo školnice byla přijata paní Ludmila 
Toulová. 

 
 

Část V. 
 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 
 
a/ V letošním školním roce nebyla v naší škole provedena kontrola ČŠI. 
 

Změny ve vedení školy 
 
Od 1. srpna 2018 se stala novou ředitelkou MŠ a ZŠ Křetín paní Mgr. Petra Procházková. 

 
Část VI. 
 
Zhodnocení a závěr 
 
Motto "Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát!"  
Mateřská škola pracuje podle ŠVP, platného od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Jeho tvorba vycházela ze sledování 
schopností a úrovně dovedností každého dítěte, ze závěrů 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 

Při vzdělávání jsme se snažili nabídnout a podporovat všechny činnosti tak, aby se dítě rozvíjelo, získávalo nové 
poznatky a zkušenosti formou prožitku, manipulací s materiály a hračkami, přímým pozorováním v přírodě a okolí 
mateřské školy.  
 
 
 



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 děti motivuje k radosti z pohybu a chvíle s hudbou si společně užívají. „Tanečky“ děti předvedly na 
společných akcích pro děti a rodinu. Děkujeme za darování kostýmů na vystoupení paní učitelce Ošlejškové ze ZUŠ 
Letovice. 
Velmi oblíbená byla dílnička Tvořilka, ve které si přihlášené děti upevňovaly pracovní návyky, pečlivost, soustředění, 
manipulaci s materiálem a rozvíjely motoriku ruky a prstů. Z každé dílničky si děti odnesly hotový výrobek.  
Kroužek Pastelka postrádal původní záměr, proto se v příštím školním roce nebude nabízet a všechny výtvarné 
činnosti budou probíhat v rámci denní nabídky. 
 
Často pozorujeme u dětí vady výslovnosti, proto se snažíme provádět skupinové logopedické chvilky s dechovým a 
artikulačním cvičením. Dbáme na to, aby děti používaly vyvozené hlásky v běžné řeči, aby se zapojovaly dle svých 
možností do dialogů a rozhovorů ve skupině (požádání o pomoc, spolupráce, námětové a dramatické hry, využití knih 
a ilustrací, přednes říkadel, zpěv s rytmizací). 
Denně dětem čteme pohádky. Chtěli bychom pořídit dětem do třídy větší knihovnu a rozšířit koutek pro dramatickou 
výchovu. 
Individuální logopedickou péči si rodiče zajišťovali samostatně dle doporučení v Boskovicích a v 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. 
Součástí bylo doplňování pracovních listů, které mohli rodiče sledovat na nástěnce. 
Edukativně stimulačních skupin se účastnili všichni předškoláci s rodiči v rozsahu šesti hodin. Probíhaly 3lekce 
v mateřské škole ve Křetíně a na Prostředním Poříčí a 3lekce v ZŠ Křetín pod vedením paní ředitelky Mgr. 
Procházkové a Mgr. Lžičařové, paní učitelky Kroupové a Flokové, DiS. 
Z MŠ Křetín odešlo 6 dětí do 1. třídy, u dvou dětí byl doporučen odklad školní docházky. 
 
Z hodin nadstandardních aktivit a ostatních akcí byla pořízena fotodokumentace a videa. Ke zveřejňování fotek na 
školním webu dali všichni zákonní zástupci písemný souhlas. V této oblasti se o nás stará paní učitelka Mgr. Vendula 
Báčová. Děkujeme za spolupráci.  
 
Při své práci budeme využívat nových poznatků ze seminářů a budeme jednat tak, abychom byli příkladem dětem a 
dobrým partnerem rodiny. Budeme pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem a reprezentovat mateřskou školu na 
veřejnosti.  
 
V rámci projektu Šablony I byly zrealizovány návštěvy v MŠ Třebětínská Letovice, obě paní učitelky i ředitelka školy 
navštívily tuto hostitelskou školku – seznámily se s provozem, personálním obsazením, ŠVP pro PV, vybavením a 
zařízením. Ve spolupráci s jinou hostitelskou školkou budeme pokračovat i v následujícím období a budeme získávat 
nové zkušenosti prostřednictvím návštěv. 
 
V rámci zdravého stravování byl zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, které dětem nabízíme i v průběhu 
dne, většinou před pobytem venku. O přípravu vitamínů a pitného režimu i na zahradě se stará ve spolupráci 
s kuchařkou paní školnice.  
 
Změny zaměstnanců: 

1. Pracovní poměr ukončila k 31. 12. 2018 školnice paní Jitka Tušlová a na její místo nastoupila paní Ludmila 
Toulová. 

       2.  Od 12. února byla v pracovní neschopnosti paní učitelka Benešová, kterou postupně                                                                                                                                 
do konce června zastupovala paní učitelka Dana Marvanová a Mgr. Eva Havlasová. 

 
Materiální vybavení: 
Ve školním roce 2018/2019 byl zakoupen nový koberec do II. třídy, do herny nový sedací nábytek pro všechny věkové 
kategorie dětí a hračky na školní zahradu. 
Proběhla oprava vstupu do budovy mateřské školy a byly vyrobeny nové vchodové dveře. 
Pokračuje úprava prostor před budovou školy výsadbou zeleně a vybudováním parkoviště.  
Paní učitelky mají k dispozici nové vybavení – PC, tiskárnu, notebook, židle, laminovačku 
 a reproduktory. 
O zázemí dětí i zaměstnanců se stará vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem. Děkujeme. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
V Křetíně: 30. 8. 2019                           Razítko a podpis ředitele: 
 
 
Zpracovala: Lenka Benešová-vedoucí učitelka MŠ 
 
 
Rada školy projednala dne:  30.8. 2019 
 
 
 
Zřizovatel: 

 


