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

 

 

 

Školní rok 
2019/2020 
 

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      67,53 0        18         8 

Celkem 1 26 26 13      67,53 0        18         8 

 
 V době od 18. 3. do 15. 5. byla MŠ z důvodu Covid –19 uzavřena na základě rozhodnutí ředitelství a 
zřizovatele. 
 
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 

 
Předškolák                                                      

 
Václavová, Konopáčová, Benešová 

 
Tanečky 

 
Marcela Václavová, DiS. 

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


 
Tvořilka – rukodělný 

 
Marcela Václavová, DiS; Kateřina Konopáčová 

  

 
V době nemoci paní učitelky Benešové zastupovala Kateřina Konopáčová. 
 

 

b/ Věkové složení dětí 
 
 Počet dětí 

do 3 let   4 

3letí   5 

4letí    7 

5letí   7 

starší   3 

 
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 2019/2020 
  
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. 
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a karantény na území ČR rozhodla ředitelka školy po dohodě 
se zřizovatelem o uzavření MŠ od 18. 3. do 15. 5. 2020. 
Plánované akce byly zrušeny do konce měsíce května. Mateřská škola byla od 18. 5. v provozu za 
dodržování zvýšených hygienických opatření. Pokyny vydalo MZ ve spolupráci s MŠMT. 
 
S rodiči: 

 Úvodní schůzka s rodiči 
 Beseda pro rodiče na téma Jak vést děti k zodpovědnosti 
 Tajemství oříšku veverky Zrzečky – odpolední akce 
 Tvoření na vánoční jarmark z přírodnin 

 Beseda – Školní zralost, PhDr. Ilona Pešová 

 Zahradní slavnost, pasování předškoláků 

 Schůzka s rodiči dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2020/2021 



Se ZŠ: 
 Divadlo Úsměv 
 Návštěva mladších dětí v družině a předškoláků v 1. třídě 
 Edukativně stimulační skupinky v MŠ pro předškoláky 
 Zážitkový stan 

 
S MŠ Prostřední Poříčí: 

 Divadlo JÓJO v MŠ Prostřední Poříčí 
 Divadlo Úsměv v MŠ Křetín 

 
S Dětskou léčebnou Křetín: 

 Pobyt v mořské lázni 
 Hry v tělocvičně pod vedením fyzioterapeutek 

 
Se zřizovatelem, Obec Křetín 

 Rozsvěcování vánočního stromu v obci, Jarmark 
 Vánoční blahopřání dětí MŠ  

 
Ostatní akce: 

 Dráček z přírodnin – tvoření 
 Usnul vrabec za komínem – modelování 
 Zdravá 5 (zdravá výživa) 
 Dýňové světýlko, tvoření 
 Vyrábění na vánoční jarmark 
 Sv. Martin 
 Tvořilka, podzimní ježek z přírodnin 
 Fotografování 
 Vánoční přání, obchůzka v obci 
 Vánoční nadílka ve školce 
 Návštěva kostela – jesličky, Tři králové 
 Zimní hostina – vycházka ke krmelci, krmení zvěře 
 Karneval pro děti v MŠ 
 Tvořilka – krmítko pro ptáčky 
 MDŽ – výroba dárku pro potěšení 
 Šití na stroji – první šití na papír 
 Vyplouváme, tablo předškoláků 
 Den dětí na zahradě MŠ 

 
Hudba, poslechové činnosti, tanec, divadla:  

 Divadelní společnost Úsměv (maňáskové pohádky) „Dopis Ježíškovi“, „Naše rodina“ 
 Divadla JÓJO 
 Radůstky (hudební pohádky, hádanky, zpěv s kytarou, malované pohádky, pohybové hry, 

prvky jógy), Pohádkové, Mikulášské 
 ZUŠ Letovice, taneční vystoupení v MŠ, spolupráce s tanečním oddělením 

 
Projekty: 
 
Projekt „Vyprávění starého stromu“ 

Krásná okolní příroda nás inspirovala k podrobnějšímu prozkoumání lesa, stromů, broučků, ptáků, 

rostlin. Pozorovali jsme i lupou změny v jednotlivých ročních dobách, učili jsme se našlapovat tiše, 

opatrně, les a celé prostředí chránit a neničit. Využili jsme část lesa a park k pozorování, zkoumání, 

k získávání prožitků, vědomostí a dovedností.  

Průvodcem byl příběh stromu, který si děti v MŠ také vytvořily. Rozšiřovaly si dovednosti, získávaly 

nové poznatky, řešily hádanky, zpívaly, rozvíjely fantazii při vymýšlení pohádky, určovaly barvy lesa. 

Využili jsme i interaktivní tabuli, encyklopedie, omalovánky. 

Stromy a příroda nám byly motivací pro seznamování s hudbou, písničkami, říkadly, pro tvoření 

z různých materiálů, kreslení, cvičení, stavění a rozvíjení her. 



Při relaxaci jsme poslouchali zvuky z lesa, z jarní louky nebo „Ptačí koncerty.“ 
 
Dle závěrů evaluace z roku 2018/2019 bylo pro skupinu s věkovým složením od 2,5 do 7 roků 
výhodnější připravit a promyslet pouze jeden celoroční projekt. 
 
Spolupráce s rodinou: 
Rádi využíváme nabídky spolupráce ze strany rodičů v průběhu celého školního roku.  
Rodiče se zapojili do příprav vánočního jarmarku. 
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, ale v letošním roce byly akce s rodiči 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, přehlídka předškoláků a jejich 
pasování na školáky. 
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). 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  
a na webových stránkách.  
 
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, 
lidové písně s pohybem. Děti také měly možnost poznat svoje bývalé kamarádky z tanečního kroužku 
při vystoupení, které nacvičily v základní škole pod vedením paní učitelky 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. 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 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. 
 
Edukativně stimulačních hodin se účastnili všichni předškoláci s rodiči v mateřské škole. Probíhaly 
tři lekce v mateřské škole ve Křetíně a na Prostředním Poříčí pod vedením p. učitelky Václavové, 
Kroupové, Mgr. Procházkové a Mgr. Lžičařové. 
Z MŠ Křetín odešlo 5 dětí do školy, 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. Vendulka Stejskalová. Děkujeme za spolupráci. 
 V měsíci únoru se děti pustily do šití na šicím stroji, který jsme dostali z projektu MAP a MAS 
Boskovice. Děti se seznámily se strojem, a hlavně BYLY POUČENY O BEZPEČNOSTI. Poté se 
mohly pustit do práce. Nejprve šily na papír, a to libovolným způsobem nebo obšíváním jednotahovky. 
Děti stroj neuvěřitelným způsobem nadchl. A kdo nešil, napjatě pozoroval.  

 
V rámci projektu Šablony II byla realizována návštěva v MŠ Letovice, Čapkova ulice. Paní učitelka i 
ředitelka navštívily školu, seznámily se se způsobem plánování, s provozem a personálním 
obsazením. Ve spolupráci s hostitelskými školkami budeme v rámci Šablon pokračovat. 



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 7 

Odvolání 0 

 
 

Část IV. 
 

Personální zabezpečení činnosti školy 
 
1.Přehled pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020, kvalifikace 
 
Příjmení, jméno Vzdělání  Aprobace Pracovní zařazení 

Benešová Lenka SŠ, SPgŠ Boskovice Učitelství pro MŠ vedoucí učitelka 

Václavová Marcela, 
DiS. 
 
 
 
 
 
 
 
Kateřina Konopáčová 
 
 

SŠ, SPgŠ Boskovice 
 
 
 
 
VOŠ Litomyšl 
 
 
 
SŠ, SPgŠ Boskovice 
 

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

učitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
učitelka 

 

 
V době pracovní neschopnosti Lenky Benešové působila jako zastupující učitelka v mateřské 
škole Kateřina Konopáčová, absolventka SPgŠ Boskovice. 
 
 
 
 2. Kvalifikovanost  
 
 Počet 

fyzických 
osob 

Přepočtený 
počet na 
plně zam. 

v % 

Kvalifikovaní pracovníci 2 2/3 66 % 

Nekvalifikovaní pracovníci 1 1/3 34% 

 
 
 

 
 



 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: 1 
 
 
 
 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené: 0 
  
 
 
 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
      včetně řídících pracovníků školy 
 
Typ kurzu pracovník 

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky  Marcela Václavová, DiS. 

Základy práce na šicím stroji s dětmi v MŠ Marcela Václavová, DiS. 

Jak naučit děti v MŠ šít ručně i na šicích strojích Marcela Václavová, DiS. 

Celkem  3 kurzy 

 
 
 
  7. Přehled nepedagogických pracovníků 
 

Příjmení, jméno úvazek Pracovní zařazení 

 
Nespalová Ludmila  

 
90 % 

 
školnice 

 
Zelinková Hana 
 

 
82 % (ZŠ a MŠ) 

 
kuchařka, výdej stravy 

Růžičková Andrea 40 % školní asistentka 

 
   Ve školním roce 2019/2020 byl posílen tým v mateřské škole o školní asistentku – Šablony II pro 
   ZŠ a MŠ – paní Andreu Růžičkovou. 
 
 

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. 
Pozn.: V době dlouhodobé pracovní neschopnosti byla zastupováním vedoucí 
učitelky paní Lenky Benešové pověřena Marcela Václavová, Dis. 
 
 
 



Část VI. 
 

Zhodnocení a závěr 
 
Materiální vybavení: 
 
Ve školním roce 2019/2020 byly dokončeny práce na prostranství před budovou MŠ. Byla upravena 
travnatá plocha a parkoviště a položen okapový chodník okolo budovy.                                  
Proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady s novými herními prvky, záhony pro pěstitelské práce 
dětí. Děti si společně s p. učitelkami vypěstovaly zeleninu, jahody a aktivně rozvíjí hry na všech 
nových stanovištích (hřiště, iglú, houpačky, zpevněná plocha, průlezky, dřevěná zvonkohra, pexeso, 
upravené pískoviště).  
Od 18. května děti využívaly denně prostor zahrady pro pobyt venku. Děti, rodiče i zaměstnanci 
dodržovali zvýšené hygienické podmínky. 
 
V srpnu 2020 skončila platnost Školního vzdělávacího programu pro naši mateřskou školu. Proto byl 
zpracován nový program 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. 
 
Nově byla provedena změna provozu MŠ v době hlavních prázdnin. Paní ředitelka rozšířila spolupráci 
mezi MŠ Křetín a MŠ Prostřední Poříčí, kdy budou rodiče mít možnost přihlásit dítě v době prázdnin 
do partnerské školky za předem stanovených podmínek uvedených ve smlouvě mezi zřizovateli a 
oběma školkami. 
 
 
Všichni zaměstnanci mateřské školy pracují jako tým a váží si spolupráce s rodiči a ostatními partnery, 
s ředitelstvím školy a se zřizovatelem.  
 
 

V Křetíně: 26. 8. 2020                                       Razítko a podpis ředitele: 
                                                                                                             
 
 
 
 
Zpracovala: Lenka Benešová – vedoucí učitelka MŠ 
 

 
Rada školy projednala dne:  28.8.2020 
 
Pedagogická rada projednala:  31.8. 2020 
 
 
Zřizovatel:  8.9.2020 


