
Mateřské školy

Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013
                                                  pracoviště CACOVICKÁ 4/6

Část  I.

Základní charakteristika mateřské školy

a/ Název školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10
       pracoviště: Cacovická 4/6
b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
c/ Jméno ředitele školy: PaedDr. Danuše Filipinská
d/ Jméno vedoucí učitelky: Dana Adamová
e/ Telefon: 545576794, 545212408
f/ Kapacita školy: 50 dětí
g/ E – mailová adresa: vedeni@zsnamrep.cz
h/ Provoz školy : 7:30 – 16:30
ch/ Provoz jednotlivých tříd : 7:30 – 17:00
i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole

Školní rok
2012/2013

Počet tříd Celkový 
počet dětí 

Průměr. 
počet dětí 
na jednu 
třídu

Průměr. 
počet dětí 
na učitele

Prům.
docház-
ka

 v  %

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

Celkový počet dětí
zaměstna-
ných matek

nezaměst. 
matek nebo 
matek  na 
mateřské a 
rodičovské
 dovolené

tř. standardní 2 50 25 13 87 0 32 4N   12 MD
tř.speciální 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2 50 25 13 87 0 32 4N    12MD

Část II .

Výsledky výchovy a vzdělání

a/ Zaměření mateřské školy:

ŠVP Ruku mi dej a půjdeme poznávat svět. 
Rozvoj tvořivosti, sebeobslužnosti, řečových schopností,  jazykových dovedností, podpora zdravého
vývoje a tělesné zdatnosti, vzájemné spolupráce, slušnosti a  tolerance.
Zaměření na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti  a tělesnou výchovu a pobyt venku.
Spolupráce se základní školou ve všech oblastech.
Spolupráce s AMAVET při dopravní výchově a IT  pro děti.



Dobrovolná výuka angličtiny zajišťovaná učiteli MŠ a ZŠ.

b/ Odklad povinné školní docházky

Počet dětí
Odklad povinné školní docházky 2
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0
Celkem 2

c/ Péče o integrované děti 

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

Inkluzívní vzdělávání a výchova: 8

d/ Školy v přírodě

Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě
0 0

e/ Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola vybírá úplatu.

Základní výše úplaty:  590,- Kč

Část III.

Účast v soutěžích, akce školy

Soutěže:  keramika- Brněnský hrnek- 3 kategorie, 3 první místa – městské kolo

Nesoutěžní přehlídky : zpívání u stromečku UMČ Brno-sever, 
                                        AMAVET Dopravní výchova

Mimoškolní aktivity – kroužky:

Keramika 2 kroužky – práce s hlínou, vypalování, glazování,…
Angličtina: seznámení s jazykem
Solná jeskyně – hry v jeskyni, posilování imunity
Zumba – taneční výchova
Sportík – sportovní hry v tělocvičně školy



Akce školy ( některé i s rodiči):
Kamarádi – divadlo v NMŠ, Kamarádi a pohádková školička – divadlo BP, Šla kočička k muzice 
pohádky, Radovánky – divadlo Omega, Noc v ZOO – hudební představení, Katonas – kouzelník, 
Rozsvěcení vánočního stromečku ÚMČ, Kuk a Cuk, LŠU koncert, počítače v Amavet, návštěvy 1. tříd
v ZŠ – příprava do školy, . . .výlety ( Kroměříž,…)

Školní akce s rodiči:
Den dětí, Sportovní hry, Pohádky pro rodiče, Společné odpoledne se skákáním, Keramika, Den 
maminek, Taneční odpoledne se Zumbou, Zpívání u stromečku,Vánoční besídka,…

Část IV.

Výkon státní správy

Rozhodnutí Počet
Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2012/2013 18
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,) 0
Počet nepřijatých dětí 21
Počet odvolání 1

Část V.

Údaje o pracovnících škol

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2012/2013 – stav k 30. 6. 2013
    

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet  učitelů
Střední pedagogická škola 2
VŠ-předškolní výchova 0
VŠ-speciální pedagogika 0
VOŠ pedagogická 1
Jiné/jaké/ 1  SŠ keramika

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2012/2013 –stav k 30. 6. 2013

Počet 
fyzických 
osob

Přepočtený 
počet na plně 
zam. 
(úvazky)

 % z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

Kvalifikovaní učitelé 3 3,00 78,82

Nekvalifikovaní učitelé 1 0,806 21,18

Celkem 4 3,806 100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů 

do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem
Počet 1,0 0,0 2,0 0,8 3,8



4. Ve školním roce 2012/2013 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

Spolu – setkání v MŠ a 1. Stupeň 1

Psychomotorické hry v MŠ 1

Část VI.

Změny ve vedení školy

Změny ve vedení nejsou.

Datum: 30.8.2013

Razítko a podpis ředitele:

…………………………………………………………………………………………………………..

V Brně dne:

Podpisy ŠR:

……………………………………………………………………………………………………………
předsedkyně školské rady      členka školské rady
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