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Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
Název školy, adresa:
Zřizovatel školy:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Kapacita školy:
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
Provoz školy:
Provoz jednotlivých tříd:

Kapacita školy:

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, 602 00 Brno
ÚMČ Brno - střed
Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
Bc. Hana Navaříková
104 dětí
549 121 099
549 258 250
kotlarska@kotlarska.cz
http://www.kotlarska.cz
6:45 až 16:30 hod.
6:45 až 16:30 hod.
7:15 až 16:00 hod.
7:30 až 15:30 hod.
6:45 až 16:30 hod. – pracoviště Kotlářská 11
104 žáků
Průměrná
docházka v
%

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

Počet dětí
nezaměstnaných
zaměstnaných
matek nebo matek
matek
na MD

Počty žáků a tříd

Počet tříd

Počet dětí

Ve třídě

Počet dětí
na učitele

standardní

4

104

26

14

69,19

0

78

20

4

104

26

14

69,19

0

78

20

speciální – logo
speciální – jiné
internátní

CELKEM

Část II
Výsledky výchovy a vzdělávání
Mateřská škola Kotlářská 4 a odloučené pracoviště Kotlářská 11 pracují podle Školního
vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), který vychází z RVP PV se specifickým zaměřením
podle zájmu, zážitků, schopností a možností dětí a učitelek. Dalším podkladem pro plánování
byla analýza minulých let, záměry a podmínky MŠ. ŠVP má název „Pojď si se mnou nejen
hrát“.
Společně s dětmi plánujeme hry a činnosti, vytváříme si tematické celky, naplňujeme klíčové
kompetence. Tematické celky vychází ze zážitků a zkušeností dětí, z podmínek, ze zkušenosti
z minulých let, z tradic a čtyř ročních období.
Obě pracoviště jsou po celkové rekonstrukci v letech 2007/2008, pracoviště MŠ Kotlářská 11
byla v roce 2013/2014 vybavena novým nábytkem. Má zřízenou jednu třídu o počtu 28 dětí,
MŠ Kotlářská 4 má tři třídy, dvě po 25 dětech a jednu s 26 dětmi. Zájem rodičů o umístění
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dětí v našich mateřských školách přesahuje zatím kapacitní možnosti škol. Využíváme školní
hřiště a lesopark.
Mateřská škola realizuje nadstandardně angličtinu pro předškoláky v rámci projektu Výuka
angličtiny na vybraných školách ve městě Brně. Dvě skupiny dětí se seznamují se základy
angličtiny 1x týdně (45 min.) v kroužku vedeném učitelkou z naší ZŠ. Zaměření několika
učitelek na hudebně dramatickou výchovu obohacuje práci s dětmi, zaměření na jógové
cvičení umožňuje relaxaci pod odborným vedením. Každoročně probíhají edukativně
stimulační skupiny v naší ZŠ, které jsou pozitivně hodnoceny rodiči i z jiných mateřských škol.
Učitelky si tvoří vlastní motivační programy pro rozvoj jazykových, předmatematických,
předčtenářských a pohybových dovedností.
Děti mají možnost zpívat, cvičit a tancovat při hudbě z klavíru i při kytaře ve společné
místnosti. Učitelky využívají svého vzdělání při logopedické prevenci dětí ve svých třídách,
případně doporučují rodičům odbornou péči osvědčených logopedů.
Děti z obou mateřských škol mají možnost rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti ve
vlastních tělocvičnách, vybavených nářadím a tělocvičnými pomůckami. Máme zde
maminku, která vede pro zájemce z obou školek vždy jednou týdně aerobik v MŠ Kotlářská 4.
Všechny p. učitelky jsou hodně výtvarně zaměřené a rozvíjí fantazii a tvořivé dovednosti dětí
ve svých třídách a zdobí dětskými výtvory školu. Předškolní děti a i děti mladší, které
zvládnou práci s hlínou, navštěvují v ZŠ podle zájmu také kroužek keramiky, který vede
vychovatelka ze školní družiny ZŠ.
Děti se společně s učitelkami starají o kytky a jiné rostliny po celý rok ve svých třídách. Učí se
tak péči o živou přírodu a získávají cenné informace. Zapojili jsme se také do projektu
Zahrádka uprostřed města a na školním hřišti máme dva velké kontejnery, převážně
s bylinkami, nebo sezónní zeleninou.
Zapojili jsme se také do projektu Technické školky, kde děti formou výroby určitých artefaktů
(loď, letadlo, dům…) se učí pracovat s nářadím, pravítkem a tužkou, rozvíjí technické myšlení,
dozví se spoustu nových informací – o vesmíru, o dopravě, bezpečnosti, o mostech….
Nejméně jednou měsíčně je divadelní představení, buď jezdí za námi – Tetiny, Domino,
Paravánek, Úsměv, kouzelník… nebo chodíme do divadel Polárka, Radost, apod.
Další aktivity, které oceňují předškolní děti, jsou akce přímo pro ně organizované.
Chodíme na výlety do blízkého okolí (střed města, Jundrov, Komín, Bystrc), navštěvujeme
Starou radnici, Špilberk, Petrov, hasičskou stanici na Lidické ulici, nebo v Králově poli,
Hvězdárnu na Kraví hoře, Technické muzeum, Mahenovu knihovnu, zvířátka v Jundrově a
v Komárově. Letos jsme měli naplánované výlety – do brněnské ZOO s komentovanou
prohlídkou, také divadla a programy v EKOcentru Hlídka pod Špilberkem, ale v důsledku
uzavření škol a následně i mimořádných opatření, byly všechny akce zrušeny. Také karneval,
pořádaný pro všechny děti v únoru, je všemi zúčastněnými velmi oceňován. A pro děti, které
odcházejí po prázdninách do 1. tříd, organizujeme „loučení s předškoláky“, kdy po složení
předškoláckého slibu před rodiči a společných aktivitách vedených divadlem, jsou děti
pasovány na školáky. I tato akce byla letos zrušena.
Obě školy provádí už pravidelně ve druhém pololetí velmi oblíbený předplavecký výcvik
v bazénu na Kraví hoře.
S celým kolektivem se snažíme materiální vybavení školy dobře udržovat, a zlepšovat kvalitu
zařizováním hracích koutků s pomocí rodičů dětí (opravy hraček, výtvarný materiál, finanční
dary..).

3

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Brno, Kotlářská 4 – 2019/2020

Spolupracujeme s PdF MU, FF MU a SPgŠ při zajišťování praxe studentů. Nadále zajišťujeme
celoroční praxi studentek ze soukromé střední školy na Mendlově náměstí v Brně. Vždy
jednou týdně u nás vykonávají praxi.
Rodiče mohou pobývat s dětmi v mateřské škole v průběhu ranních her nebo odpoledních
zájmových činností, nejvíce v adaptačním režimu na začátku roku.
Pedagogické pracovnice mají zájem o vzdělávání, navštěvují různé semináře a kurzy, kde mají
možnost seznamovat se s novinkami předškolní výchovy. Využíváme také projekt Šablony do
MŠ.
Náš program můžeme uskutečňovat díky velmi pěknému a obětavému vztahu učitelek a
provozních zaměstnanců k práci s předškolními dětmi, a také rodičů, kteří nám pomáhají
školu vybavovat novými hračkami i učebními pomůckami.
Spolupráce se ZŠ je na velmi dobré úrovni, předškoláci dvakrát ročně navštěvují 1. třídy, aby
se podívali jednak na své kamarády a také jak vypadá vyučovací hodina. Děti ze školního
dramatického kroužku nám zahrály divadelní představení a chodíme se do školy dívat na
vánoční a velikonoční výstavy, pořádané školní družinou.
Rodiče velmi oceňují programy s ukázkami práce s dětmi a aktivity společné pro děti a
rodiče. Vánoční dílny s pohoštěním a programem dětí spojené s vánoční nadílkou, pohoštění
maminek s programem dětí k svátku matek v květnu, velikonoční tvoření s rodiči a již
zmíněné loučení s předškoláky v červnu na konci roku jsou velmi vítány.
Zájmové aktivity a nadstandardní péče
Angličtina
– seznamování hravou formou s cizím jazykem, vedená učitelkou ZŠ
Předplavecký výcvik – bazén Kraví hora
Aerobik
– vedený p. Konečnou
Keramika
– v naší ZŠ, vedená externí vychovatelkou ZŠ
ESS
– v naší ZŠ vedená učitelkami ZŠ
Judo
– trenér juda p. Hořt – v tělocvičně ZŠ
Technická školka
– vedená p. uč. Modlitbovou
Věkové složení dětí
Počet dětí
9
31
19
41
4

do 3 let ( nar.1.9.2016 a později)
3letí (nar. 1.9.2015– 31.8.2016)
4letí (nar. 1.9.2014 – 31.8.2015)
5letí (nar. 1.9.2013 – 31.8.2014)
Starší (nar. 31.8.2013 a dříve)
Odklad povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
CELKEM
Integrace – společné vzdělávání
Druh postižení

Počet dětí

Počet dětí
3
1
4

Stupeň podpůrného opatření
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Sociálně emoční deprivace
Downův syndrom
Školy v přírodě
Počet dětí celkem
0

1
1

3
3

Počet dnů na jedno dítě
0

Úplata za vzdělání
Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty je 600,– Kč.
Zařízení školního stravování
Typ jídelny
(dle Z 17-01)

Počet

děti

Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
0

Počet strávníků
zaměstnanci

ostatní

Přepočtení na plně zaměstnané
0

Část III.
Účast v soutěžích
Mimoškolní aktivity
 Návštěvy výstav v botanické zahradě ve sklenících – Masožravé rostliny, Sukulenty.
 Eko program ve stanici Hlídka pod Špilberkem
 Návštěvy výchovně vzdělávacích akcí v Mahenově knihovně spojené s vyprávěním a
prohlídkou knih a Návštěva Hvězdárny na Kraví hoře.
 Návštěva vánoční výstavy v ZŠ – výrobky dětí ze školní družiny.
 Karnevalové radování s tombolou.
 Návštěva divadla Polárka, Radost, divadla a kejklíře s kouzelníky zveme často do MŠ
(Tetiny, Domino, Úsměv…)
 prohlídka památek a zajímavostí na Špilberku, Staré a Nové radnice – vánoční
 Výlet do rezervace Kamenný vrch.
 Loučení s předškoláky, kteří odcházejí po prázdninách do ZŠ – proběhlo samostatně
v každé třídě
 Vánoční výtvarné dílny s rodiči spolu s besídkou,
 Účast ve výtvarné soutěži Máme rádi pohádky
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Část IV.
Výkon státní správy
Přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto
rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
počet počet odvolání
Přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2019/2020
46
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák. 561/2004 Sb.)
4
Počet nepřijatých dětí
27
Počet odvolání
0

Část V.
Údaje o pracovnících škol
Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2019/2020 – stav ke 30. 6. 2020
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Počet učitelů
Střední pedagogická škola
4
Vyšší odborná škola
0
VŠ-předškolní výchova
0
VŠ-speciální pedagogika
4
Jiné (jaké)
0

Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2019/2020 – stav k 30. 6. 2020
Počet fyzických osob

Přepočtený počet
na plně zam.
(úvazky)

8
0
8

7,52
0
7,52

Kvalifikovaní učitelé
Nekvalifikovaní učitelé
Celkem

% z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

100%
100%

Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických)
do 35let 35-50 let nad 50 let
Důchodci Celkem
Počet
2
3
3
0
Asistenti pedagoga
Jiné

Školní asistent

(pedagogický, osobní)

0

1

Absolventi Pedagogické fakulty, kteří nastoupili na školu (počet): 0
6

Celkem

(přepočtený/fyzický)
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Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu
Počet zúčastněných pracovníků
Polytechnická výchova
1
Stimulace vývoje dítěte v předšk.věku
1
Vedení rozhovoru s rodiči
1
Základy čtenářské pregramotnosti
2
Tvorba prezentací – power point
2
Základy matematické pregramotnosti v MŠ
1

Část VI .
Hodnocení školy
Kontroly provedené Českou školní inspekcí
Nebyla vykonána v roce 2019/20 školní inspekce
Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce
–
Kontroly provedené jinými kontrolními orgány
Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
–

Část VII.
Změny ve vedení školy

V tomto školním roce nedošlo ke změně ve vedení školy.
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Část VIII.
Zhodnocení a závěr
Naše mateřská škola je vyhledávána rodiči nejen z blízkého okolí pro své zaměření a aktivity,
které dětem poskytuje (angličtina pro předškolní děti, předplavecký výcvik, keramika,
aerobik, judo, edukativně stimulační skupinky a akce Školákem nanečisto v ZŠ). V letošním
roce opět zájem o naši školku kapacitně převýšil naše možnosti, cca 30 dětí nemohlo být
přijato k předškolnímu vzdělávání.
Mateřská škola je vybavena moderním nastavitelným nábytkem odpovídajícím výškovým
rozdílům dětí, hračkami a pomůckami, lehátky apod. Splňuje všechny hygienické normy. Pro
pobyt venku využívá školního hřiště ve vnitrobloku ZŠ Kotlářská.
V období po 17. březnu 2020 se i Mateřská škola musela vyrovnat s uzavřením mateřských
škol z důvodu epidemie Covid 19 a dne 18. května 2020 opět nabídla rodičům a jejich dětem
celodenní provoz Mateřské školy.
Brno, 1. září 2020

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý
ředitel školy
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