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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:   skolka@zsmskretin.cz  

  
www stránky:   www.zsmskretin.cz  

 

Provoz školy:   6.30 – 16.00 hod 
 
 
Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: 0 

 

 

 

Školní rok 
2020/2021 
 

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 26 26 13      62,49 0        15         10 

Celkem 1 26 26 13      62,49 0        15         10 

 
V době od 11. 2. byla MŠ z důvodu karantény Covid – 19 uzavřena hygienickou stanicí KHS Brno. 
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci následovalo celostátní uzavření mateřských škol od 1. 
3. 2021. Mateřská škola pod vedením pana učitele Sedláčka poskytovala vzdělávání distančním 
způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné – online ESS. Dále paní učitelky 
připravovaly nabídku na domácí vzdělávání, která byla vyvěšena na webu školy, s náměty pro hry a 
dobrovolné aktivity v souladu s Třídním vzdělávacím programem. 
 
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. 
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Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání  
 
a/ 
Přehled kroužků 
 

Název Vedoucí 

 
Předškolák                                                      

 
Benešová, Václavová, Konopáčová, 

 
Tanečky 

 
Václavová, Konopáčová 

 
Tvořilka – rukodělný 

 
Benešová, Václavová, Konopáčová 

  

 
Od dubna 2021 nastoupila na zástup za mateřskou dovolenou paní učitelky Václavové paní učitelka 
Kateřina Konopáčová.  
 

 

b/ Věkové složení dětí 
 
 Počet dětí 

do 3 let   0 

3letí   5 

4letí    7 

5letí   9 

starší   4 

 
c/Odklad povinné školní docházky 
 
 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 2 

Dodatečné odložení povinné školní 

docházky 

0 

Celkem 2 

 
 
d/ Péče o integrované děti  
 

Počet dětí Druh postižení 

0 0 

 
 
e/ Školy v přírodě – nebyly 
 
 
 
 
 



Akce v mateřské škole ve školním roce 2020/2021 
  
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. Nabídka aktivit 
byla omezena epidemiologickou situací a nutností dodržovat mimořádná opatření MZ a vlády. Provoz 
školy se řídil metodikou MŠMT – Manuálem pro provoz škol a školských zařízení v roce 2020/2021. 
Naše mateřská škola byla uzavřena celkově od 11. 2. 2021 do 9. 4. 2021. Od 12. dubna byl opět zahájen 
provoz mateřské školy pro děti s povinným předškolním vzděláváním a děti rodičů vybraných profesí. 
V naší MŠ to bylo 11 dětí. Od 10. 5. se mateřská škola otevřela pro všechny děti za dodržování všech 
hygienických opatření. 
Většina plánovaných akcí byla zrušena, ale s postupným uvolňováním opatření se podařilo zajistit 
několik aktivit pro děti, které si rozšířily svoje dovednosti a znalosti, získaly praktické zkušenosti          
a připomněly si, jak je důležité chránit životní prostředí. 
 
S rodiči: 

 Úvodní schůzka s rodiči  
 Informativní schůzka pro rodiče nových dětí proběhla již v červnu 2020 
 Výlet do ZOO Brno 
 Zahradní slavnost, pasování předškoláků 

 Beseda pro rodiče budoucích žáků 1. třídy ZŠ (paní ředitelka, on-line beseda) 

Se ZŠ: 
 

 Edukativně stimulační skupinky online pro předškoláky 
 Účast na pasování předškoláků na zahradě MŠ 
 

 
S MŠ Prostřední Poříčí: 

 0 – Covid - 19 
 

S Dětskou léčebnou Křetín: 
 0 – Covid - 19 

 
Se zřizovatelem, Obec Křetín 

 Vánoční blahopřání dětí MŠ do obecního rozhlasu 
 Účast na pasování předškoláků na zahradě MŠ 

 
Ostatní akce: 

 Dráček papíráček – projekt 19. 10. – 23. 10. 
 Dýňové světýlko, tvoření 
 Sv. Martin, tvoření 
 Tvořilka – panáček z podzimních plodů a dýně 
 Čertoviny čertíka Bertíka s mikulášskou nadílkou 
 Ježíškova pošta, návštěva pošty, dopis Ježíškovi 
 Vánoční nadílka ve školce 
 Tvořilka – vypichovaný vánoční stromeček z větví 
 Návštěva kostela – jesličky, Tři králové 
 Loučení se zimou, vítání jara, Den vody – proběhlo online formou distančního vzdělávání 
 Zápis do 1. třídy 
 Den Země – aktivity v MŠ 
 Tablo předškoláků 
 Letí bába na koštěti – hry, výroba čarodějnice, dopoledne na zahradě MŠ 
 Zdravá 5 (zdravá výživa) 
 Zdravá svačinka – připravila skupinka dětí pro celou třídu  
 Mám rád/a svoji maminku – šití srdíčka, přání 
 Kdo to dupe v zahradě – Lipka Brno, dopolední program 
 Setí do vyvýšených záhonů na zahradě MŠ 
 Fotografování dětí 
 Pracuji jako maminka a tatínek – příprava na polytechnické vzdělávání, práce s nářadím, pečení 

cookies sušenek 



 Tvořilka – výroba stojánku na pastelky 
 Den dětí – zábavné dopoledne připravil SDH Křetín + Policie 
 Výlet do ZOO Brno (2x) 
 Atletické dopoledne, cvičení hrubé motoriky 

 
  Hudba, poslechové činnosti, tanec, divadla:  

 Divadelní společnost Úsměv (maňáskové pohádky) – zrušeno, Covid - 19 
 
 

Projekty: 
 
Projekt „Dráček papíráček“ (obě paní učitelky) 

Projekt byl součástí TC „Dráček, má barevný fráček.“  

Děti se seznamovaly se znaky podzimu, s počasím, poznávaly draky v pohádkách, prohlížely ilustrace 

v knihách, vyslechly příběh Vláďův drak a využívaly interaktivní tabuli k práci s obrázky a kreslení. 

Draky jsme tvořili i při pobytu venku kreslením klacíkem do písku, křídou a skládáním z přírodnin a 

listů. Při výrobě dračích ocásků děti procvičovaly barvy, porovnávaly délku, materiál a osvojily si 

pravidla veselé honičky „Dračí ocásky.“ Společné tvoření a hry s rodiči se z hygienických důvodů 

neuskutečnily. 

V projektu se děti učily spolupracovat s ostatními, rozvíjely představivost a fantazii, procvičovaly si 

soustředění na činnost, trénovaly udržení pozornosti a při pohybových hrách cvičily obratnost a 

dodržování pravidel. Podílely se na vzniku výstavky dráčků a rozvíjely vkus a estetické cítění. 

 

Celoroční projekt „Barevné cinkání“ (p. uč. Benešová) 

Projekt probíhal celý školní rok a každý měsíc, kdy byla MŠ v provozu, jsme poznávali společně 

s Písničkou a Notičkou svět hudby. Děti zpívaly, využívaly rytmické nástroje, rozlišovaly tóny, zvuky a 

vyjadřovaly pomocí hudby a pohybové improvizace svoje nálady a prožitky. Pohádka Jak šla písnička 

na výlet pomohla dětem poznávat notovou osnovu, klíček k písničkám, vytleskávaly a opakovaly 

rytmus, hrály si na muzikanty a napodobovaly hru na bubínek, housle, píšťalku, kytaru. Naučily se 

písničku Já jsem muzikant, rozlišovaly a graficky zaznamenávaly délku tónů, pohybem vyjádřily 

vysoké i nízké tóny při hře u klavíru. Písničky jsme si vybírali ze zpěvníku Vlasty Beilové s obrázky 

Miloše Nesvadby a spoustou omalovánek k písničkám. V návaznosti na Barevné cinkání se pokusíme 

vyjednat na příští školní rok ve spolupráci se ZUŠ Letovice koncert pro děti v MŠ s ukázkou hry na 

hudební nástroje. 

Celoroční projekt „Se Sokolem do života“ (p. uč. Václavová) 

Ve školním roce 2020/2021 jsme využili lákavou nabídku cvičení se zvířátky pro rozvoj pohybu u 

nejmenších dětí. Děti byly rozděleny podle věku do tří kategorií a zacvičily si podle sešitu 

s postavičkami, které jednotlivými cviky provázely a zadávaly úkoly. Jako odměnu si za splněný úkol 

mohly děti do svého sešitu nalepit samolepku. Cvičení podle zadaných pokynů ve třech skupinách 

bylo organizačně náročnější a nepodařilo se všechny aktivity splnit i z důvodu uzavření MŠ (Covid – 

19). Děti měly radost z odměn a sešitků, podle kterých si mohou zahrát i s rodiči doma. 

 
Spolupráce s rodinou: 
 
V naší mateřské škole si zakládáme na kvalitní spolupráci s rodinou, na vytváření klidné a přátelské 
atmosféry. 
V minulém období školního roku byly akce s rodiči opět přerušeny epidemií koronaviru a uzavřením MŠ. 
Po ukončení karantény a otevření MŠ se podařilo uskutečnit na zahradě MŠ „Zahradní slavnost“ pro 
rodiče a děti. Na programu bylo taneční vystoupení děvčat, cvičení s pet lahvemi předvedli chlapci. 
Představili se předškoláci a následně byli pasováni na školáky. Všichni si také užili sladkou dobrotu. 
Čerstvě připravené palačinky s ovocem i koláčky byly výborné a krásné dárky na rozloučenou udělaly 
budoucím prvňáčkům určitě radost. Poděkování patří všem, kdo při odpolední akci pomáhali. 



Ceníme si vzájemné spolupráce 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). Některým rodičům byla doporučena u předškoláků návštěva 
logopeda a vyšetření školní zralosti. 
Stále trvá nabídka odpoledních konzultací a hovorových hodin po pracovní době učitelek. 
Kromě osobního kontaktu předáváme informace zveřejněním na nástěnce u vstupu do MŠ, telefonicky 
a na webových stránkách.  
 
V mateřské škole nabízíme některé kroužky a nadstandardní 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, 
lidové písně s pohybem. Děvčata si také připravila vystoupení na závěrečnou zahradní slavnost. 
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. Na materiál přispívali rodiče. Plán byl 4krát za rok. 
Často pozorujeme u dětí vady výslovnosti, ostych při komunikaci a chudou slovní zásobu. 
Logopedické chvilky s dechovým a artikulačním cvičením byly prováděné příležitostně. Paní učitelky 
sledovaly výslovnost dětí individuálně a procvičovaly výslovnost v průběhu celého dne. Dbaly na to, 
aby děti používaly vyvozené hlásky v běžné řeči.  
Individuální logopedickou péči si rodiče zajišťovali samostatně. 
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. 
 
Edukativně stimulačních skupin se účastnili všichni předškoláci s rodiči on-line z domova.  
Z MŠ Křetín odešlo 8 dětí do školy, u tří 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. Vendulka Stejskalová. Děkujeme za spolupráci. 
V měsíci květnu a červnu se děti pustily do práce s hřebíčky, kladívkem a nářadím z ponku, který jsme 
dostali z projektu MAP a MAS Boskovice. Děti BYLY POUČENY O BEZPEČNOSTI. 

 
V rámci projektu Šablony II byla realizována návštěva v MŠ Černá Hora. Paní učitelky se seznámily se 
způsobem plánování, s provozem a personálním obsazením.  

 
 
 

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 7 

Ukončení docházky dítěte 8 

Odvolání 0 

 
 

 
 



Část IV. 
 

Personální zabezpečení činnosti školy 
 

1. Přehled pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021, kvalifikace 
 

Příjmení, jméno Vzdělání  Aprobace Pracovní zařazení 

Benešová Lenka 
 
 

SŠ, SPgŠ Boskovice Učitelství pro MŠ vedoucí učitelka 

Bc. Václavová Marcela, 
DiS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kateřina Konopáčová 
 
 
 
 

SŠ, SPgŠ Boskovice 
 
 
 
 
VOŠ Litomyšl 
 
 
VŠ, UP Olomouc, 
pedagogická fakulta 
 
 
 
 
SŠ, SPgŠ Boskovice 
 

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

učitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
učitelka 

 

 
Zástup za mateřskou dovolenou od 1. 4. 2021 – Konopáčová Kateřina. 
 
 
 
 2. Kvalifikovanost  
 

 Počet 
fyzických 
osob 

Přepočtený 
počet na 
plně zam. 

          v % 

Kvalifikovaní pracovníci 3 3 100 % 

Nekvalifikovaní pracovníci 0 0 0 % 

 
 
 

 
 
 3. Věkové složení všech přepočtených pedagogických pracovníků 
 

 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem  

Počet 2 0 1 0 3  

 

           
 4. Absolventi středních pedagogických škol – jejich počet, kteří nastoupili na školu: 0 
 



 
 
 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené: 1 
  
 
 
 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
      včetně řídících pracovníků školy 
 

Typ kurzu pracovník 

  

  

  

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová 

výchova 

 

Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již 

v MŠ a v 1. třídách ZŠ 

Lenka Benešová 

 

 

 

 

 

 

Technické školky v praxi 
 
 

Bc. Marcela Václavová, DiS. 

Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ 
 
 
Technické školky v praxi – sdílení příkladů dobré  
 

 

Kateřina Konopáčová 

 

  

Celkem  5 kurzů 

 
 
 
  7. Přehled nepedagogických pracovníků 
 

Příjmení, jméno úvazek Pracovní zařazení 

 
Nespalová Ludmila  

 
90 % 

 
školnice 

 
Zelinková Hana 
 

 
82 % (ZŠ a MŠ) 

 
kuchařka, výdej stravy 

Sýkorová Andrea 40 % školní asistentka 

 
   Ve školním roce 2020/2021 byl opět posílen tým v mateřské škole o školní asistentku – Šablony II pro 
   ZŠ a MŠ – paní Andreu Sýkorovou. 
 
 

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 – nebyly. 
 

Část VI. 
 

Zhodnocení a závěr 
 
Materiální vybavení: 
 
Ve školním roce 2020/2021 byly prováděny některé úpravy a opravy na školní zahradě a údržbové 
práce na osázených plochách.                                 
Děti s pomocí školnice a učitelek osázely vyvýšené záhony pro pěstitelské práce. Děti mohly ochutnávat 
hrášek, mrkev, jahody, třešně a k podzimní dekoraci využijí okrasné dýně. Aktivně rozvíjí hry na všech 
stanovištích (hřiště, iglú, houpačky, zpevněná plocha, průlezky, dřevěná zvonkohra, pexeso, upravené 
pískoviště).  
 
V oblasti vzdělávání a výchovy jsme pracovali první rok dle nově upraveného Školního vzdělávacího 
programu pro naši mateřskou školu. Snažíme se pracovat na základě vyhodnocení, pozorování, 
vzájemných konzultací z výsledků prováděné evaluace, individualizace a diagnostiky. S pomocí 
konkrétních očekávaných výstupů je stanovena vzdělávací nabídka v rámci integrovaných bloků. 
Základem je příprava podmínek pro správný tělesný vývoj dětí, rozvoj poznávacích funkcí a 
dovedností, vštěpování pravidel společenského chování, rozvoj komunikačních dovedností, využívání 
individuálního přístupu a respektování úrovně dovedností a schopností každého dítěte. 
 
Pokračovala spolupráce s MŠ Prostřední Poříčí v době hlavních prázdnin. Rodiče měli možnost přihlásit 
dítě v době prázdninového provozu do partnerské školky za předem stanovených podmínek, které jsou 
stanoveny smlouvou mezi zřizovateli a oběma školkami. 
  
Dvě zaměstnankyně nastoupily na mateřskou dovolenou. Jako učitelka MŠ pracuje od dubna Kateřina 
Konopáčová a jako asistentka od září 2021 bude zaměstnaná Ing. Helena Piálková. 
Paní Václavové a Sýkorové děkujeme za dosavadní práci v MŠ. 
 
Všichni zaměstnanci mateřské školy pracují jako tým a váží si spolupráce s rodiči a ostatními partnery, 
s ředitelstvím školy a se zřizovatelem. 
 
 
 
 
 
 

V Křetíně: 20. 8. 2021                                       Razítko a podpis ředitele: 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
Zpracovala: Lenka Benešová – vedoucí učitelka MŠ 
 
 
Rada školy schválila: 9. 9. 2021 
 
 
Pedagogická rada schválila: 31. 8. 2021  
 



 
Zřizovatel:  7. 10. 2021 
 


