
Mateřské školy

Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015

Část I.

Základní charakteristika mateřské školy

a/ Název školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10
b/ Zřizovatel školy: Úřad městské části města Brna, Brno-sever
c/ Jméno ředitele školy: PaedDr. Danuše Filipinská
d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Dana Adamová
e/ Telefon: 545576794, 545212408
f/ Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 48, povolena výjimka na 50
g/ E – mailová adresa: vedeni@zsnamrep.cz
h/ Provoz školy (od - do): 7:00 – 17:00
ch/ Provoz jednotlivých tříd (od - do) :7:00 – 17:00
i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: nemáme

Školní rok
2014/2015

Počet 
tříd

Celkový 
počet dětí

Průměrný 
počet dětí na
jednu třídu

Průměrný 
počet dětí na
učitele

Průměrná
docházka

 v %

Počet dětí dle zák.
117/1995
Sb.na
4hodiny denně

třídy standardní 0

třídy speciální-logo 0

Celkem 2 50 25 13 86  0

Část II.

Výsledky výchovy a vzdělání

a/  Zaměření  mateřské  školy,  vzdělávací  programy  podle  kterých  škola  pracuje,  specializace  
na jednotlivé druhy výchov,…
ŠVP PV: „Ruku mi dej a půjdeme poznávat svět“

Zaměření zejména na výtvarné činnosti, pracovní činnosti a pohybové aktivity s pobytem venku. ŠVP
PV zahrnuje všechny žádoucí aktivity. Děti se pohybují ve velmi vstřícném a motivujícím prostředí.
Jsou vedeny ke spolupráci, pochopení druhých, k ohleduplnosti a schopnosti pomáhat. Učí se dbát o
hygienu, o čistotu a vzhled svého prostředí, pomáhají své prostředí vytvářet.  Individuální rozvoj dítěte
je  veden velmi  sofistikovaně s využíváním nejlepších metod a  pomůcek (  pro např.  logopedickou
péči,rozvoj jazykové vybavenosti, přibližování angličtiny a komunikace s děti z rodin jiných komunit
a cizinců ( s dětmi naší mateřské i základní školy).



b/ Odklad povinné školní docházky

Počet dětí
Odklad povinné školní docházky 3
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0
Celkem 3

c/ Péče o integrované děti 

Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)
0

d/ Školy v přírodě

Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě
0 0

e/ Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola vybírá / nevybírá úplatu.

Základní výše úplaty: 630,- Kč

   Část III.

Účast v soutěžích

Mimoškolní aktivity: návštěvy divadelních a hudebních představení a externích výukových programů-
brněnská divadla, Musilka. Koncerty přímo v MŠ, v LŠU. 
AMAVET – seznamování s PC, Dopravní výchova.
Akce a kroužky v     MŠ:
Edukační skupina před přechodem do 1.ročníku ZŠ.
Keramické kroužky v MŠ, sportování v MŠ,…, Tanečky, Solná jeskyně, Seznamování s angličtinou.
Nesoutěžní přehlídky: Rozsvěcování vánočního stromečku na nám. Republiky u husovického kostela- 
akce ÚMČ.
Další akce: Dýňování, Uspávání broučků, Mikulášská nadílka, Karneval, Svátek maminek, Den dětí – 
hledání pokladu, Loučení se školáky, různé oslavy narozenin dětí. Oblíbené jsou zejména akce 
společně s rodiči našich dětí.
Soutěže: Keramický hrnek, Brno, 2 vítězství.

Část IV.

Výkon státní správy

Rozhodnutí Počet
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2014/2015 19
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 19
Počet nepřijatých dětí 4
Počet odvolání 0



Část V.

Údaje o pracovnících škol

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 – stav k 30. 6. 2015
    

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů
Střední pedagogická škola 3
VOŠ pedagogická
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/ 1 keramčka, maturita SOŠ

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 – stav k 30. 6. 2015

Počet 
fyzických 
osob

Přepočtený 
počet na plně 
zam. 
(úvazky)

 % z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

Kvalifikovaní učitelé 3 3,0 78,9

Nekvalifikovaní učitelé 1 0,8 21,1

Celkem 4 3,8 100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!)
do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem

Počet 3 1 4

4. Ve školním roce 2014/2015 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do 
pracovního poměru (počet): 0
    
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0

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

Typ kurzu Počet zúčastněných
pracovníků

Inspekční činnost ve školách a škol.zařízeních 1

Moderní směry ve výuce pohybov. aktivit dětí MŠ 1

Vzdělávací program – ČŠI 1

Jarní papírové tvoření 4

Tvoření s Monikou Brýdovou 2

Dekorace pro oslavy 2

Těšíme se na jaro 1

Magnety a magnetky 1

Skládáme přání 2

Celkem 15



Část VI.

Změny ve vedení školy

Konkurzní řízení – datum, výsledek: nebylo KŘ

Část VII.

Podpora školy ze strukturálních fondů  

Název projektu a registrační číslo 
projektu 

---

Délka trvání projektu ---

Operační program ---

MŠ a) jako žadatel 

       b) jako partner 

---

Celková výše dotace ---

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum 

---

Stručný popis projektu ---

Datum: 31.8.2015 Razítko a podpis ředitele

V Brně dne 1.9.2015

Za Školskou radu:

…………………………………………………………………………………………………………..
Mgr. Zuzana Bartušková, člen Monika Cigánková, předsedkyně


	Celkem
	Výsledky výchovy a vzdělání

	Celkem
	Účast v soutěžích

	1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 – stav k 30. 6. 2015
	2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 – stav k 30. 6. 2015
	Počet

