
Údaje o mateřské škole za školní rok 2016/2017 
 

 

Mateřská škola U sluníček Brno, Horní 16 

 

příspěvková organizace 
 

 

 

Část I. 
 

Základní charakteristika mateřské školy 
 

 

a/ Název školy: Mateřská škola U sluníček Brno, příspěvková organizace 

b/  Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

c/  Jméno ředitele školy: Jolana Šrubařová 

d/  Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení):  

e/  Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 56 dětí 

f/  Kontakty: telefon, e – mailová adresa: 543235224, skolkauslunicek@seznam.cz 

 

g/  Provoz školy (od - do): 6,30 – 16,30 

h/  Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6,30 – 16,00,        7,30 – 16,30 

i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole 

Sdružení rodičů a přátel školy MŠ Brno, které vzniklo jako  nevýdělečné 

sdružení k 25. 10. 2000. Od roku 2016 přejmenováno na Spolek rodičů a přátel 

školy MŠ U sluníček Brno. 
 

 

 

Školní rok 

2016/2017 

 

Počet 

tříd 

 

Celkový 

počet dětí  

 

Průměrný 

počet dětí na 

jednu třídu 

 

Průměrný 

počet dětí 

na učitele 

 

Průměrná 

docházka 

 v % 

třídy standardní 2 56  28 13,4 76 

třídy speciální-logo 
0 0 0 0 0 

Celkem 
2 56 28 13,4 76 

 

 

mailto:skolkauslunicek@seznam.cz


 

Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 

 

 

a/ Zaměření mateřské školy: 

- vzdělávací program, podle kterého škola pracuje  

Mateřská škola U sluníček je od roku 1990 zaměřena na křesťanskou výchovu. 

Do srpna 2014 sídlila v ulici Biskupská 7 jako trojtřídní mateřská  škola.  

Z důvodu ukončení nájemní smlouvy s Biskupstvím brněnským je od  1. 9. 2014 

přestěhována  do nových prostorů  v Horní 16.  

Každým rokem dochází do mateřské školy kněz z Petrova .  

V letošním školním roce to byl  otec jiří Janalík, který  opět dětem nenásilnou 

formou přibližoval život Ježíše Krista a Svaté rodiny, ale taky příběhy ze života 

kamarádů dětí a ze života zvířátek ( maňásci) .  Při každém setkání děti společně 

s dospělými prosili Anděla Strážného o ochranu nejen pro nás, ale pro všechny 

děti, rodiče a pro všechny lidi na celém světě. Tyto příběhy byly vždy s mravním 

ponaučením. Otec Jirka s námi prožil celý školní rok  i s křesťanskými svátky.  

Společně s dětmi a paními učitelkami se zapojoval do nácviku nových 

křesťanských dětských písní. Každé vyprávění vždy začínal i končil  modlitbou - 

prosbou i poděkováním Pánu Bohu. 

Školní rok jsme zahájili, jako každoročně, na začátku  září 2016 v katedrále  na 

Petrově společně s rodiči, kamarády a otcem  Jiřím Janalíkem.  

V prosinci k nám, jako každoročně, zavítal do školky opět svatý Mikuláš ( jáhen  

Mgr. Špilar z Petrova) v doprovodu otce Jiřího. 

Na začátku ledna 2017, ještě v době vánoční, jsme  stejně jako v minulých letech, 

s dětmi zpívaly na Petrově koledy, v měsíci květnu, který je zasvěcen Panně 

Marii, děti v katedrále Petra a Pavla zpívaly rytmické křesťanské písničky a 

recitovaly básničky k Matce Boží.  A 14. června 2017  jsme společně ( rodiče, děti, 

přátelé) v katedrále poděkovali Pánu Bohu za uplynulý školní rok a vyprosili si 

pěkné radostné prázdniny. Poděkovali jsme všichni společně i otci Jirkovi za celý 

školní rok a popřáli jsme mu pohodové prázdniny. Naše děti mu namalovaly 

několik obrázků.  

Mateřská škola pracuje podle svého rámcového programu s přihlédnutím na 

některé církevní svátky.  

Školní vzdělávací program byl přepracován k 1. 9. 2014 v souladu s RVP PV s 

přihlédnutí záměrů a podmínek naší MŠ.  

ŠVP s názvem  ,, SLUNCE AŤ SVÍTÍ, KDE JSI TY  " byl vytvořen na období 4 let. 

Cíle Školního vzdělávacího programu jsme průběžně naplňovali a celé vzdělávání 

dětí bylo vedeno v podnětném a radostném prostředí. Paní učitelky využívaly 

metody podle individuálních či specifických potřeb našich dětí. Během celého 

roku vedly děti k dodržování dohodnutých pravidel, aby mezi dětmi panovaly 

kamarádské vztahy, pomoc slabším, úcta k životu, k ochraně přírody, aj. 

Z důvodu několika věkových rozdílů mezi dětmi (věk 2 letých dětí, i dětí 

s odloženou šk. docházkou) i s různého sociálního prostředí (máme děti 



z Dětského domova, z Domova pro matky v tísni, i z domovů sociálně slabších), i 

z důvodů národnostního rozdílu (děti vietnamské, rumunské, ukrajinské, aj.) 

byla práce pedagogických, ale i provozních pracovnic mnohokrát velmi náročná. 

Spolupráce s našimi rodiči byla pro nás radostná, rodiče se často  a rádi 

zapojovali do různých příprav  - pečení na Vánoce i Velikonoce, dárek k Mikuláši 

pro všechny děti  ve školce, někteří rodiče jeli s námi jako doprovod na polodenní 

výlety po Brně, rodiče se zapojovali i do oslav  narozenin svých dětí. Pomáhali  

dle možností i finančně - sponzorovali děti ostatních rodičů - sladkosti na 

Mikuláše, na Vánoce, i na posezení s dětmi a rodiči po vystoupeních, děti měly 

možnost i v letošním školním roce navštívit  Antropos v Brně s povídáním o 

pravěku zdarma, atd. 

Ve školním roce 2016/2017 jsme, jako každoročně, nabídly bezplatně 

v odpoledních hodinách  pro nespavéděti :  hru na  flétnu, děti měly hojnost 

výtvarného, pracovního i pohybového vyžití. 

Také v letošním roce, stejně jako v minulých letech,  jsme dětem předškolákům a 

jejich rodičům nabídly za mírnou úplatu ( pouze za materiál z PPP Kohoutova) 

edukativně stimulační skupinky. O skupinky je mezi rodiči vždycky velký zájem 

a jsou rodiči vždy velmi vysoce a velmi kladně hodnoceny.  

 I v letošním roce jsme nabídly za poplatek rodičům našich dětí předplavecký 

výcvik v areálu ZŠ Horní 16. O plavání byl velký zájem z řad rodičů, i děti se na 

každé plavání velmi těšily. Ročního  předplaveckého výcviku se zúčastňovaly 2 

skupiny dětí – Předškoláci a druhá skupina mladších dětí.  

Během roku jsme měli vystoupení v MŠ pro rodiče, prarodiče a přátele naší 

mateřské školy v době adventu a v pašiovém týdnu před Velikonocemi. 

I letošní školní rok byl celkem náročný  - studium 1 paní učitelky, která končila 

Pedagogickou fakultu v Brně magisterským studiem, i nemocemi paní  učitelek, i 

provozních. 

Prázdninový provoz máme v letošním školním roce máme  v době 1. – 19. 7. 2017.   

Po domluvě na spolupráci s otcem biskupem Konzbulem  a panem farářem 

Koumalem – oba jsou z farnosti na Petrově, se budeme v dalším roce orientovat 

na křesťanskou výchovu i na rozvíjení kreativních dovedností dětí. 
 

 

b/ Odklad povinné školní docházky 

 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky                2 

Dodatečné odložení povinné školní docházky                0 

Celkem                2 

 

 

c/ Společné vzdělávání  

 

Druh postižení Počet dětí 
Stupeň podpůrného 

opatření 

 0 0 

   



 

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:…290,- Kč………………… 

 

 

 

f/ Zařízení školního stravování 

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 

ostatní* 

Během roku se zvedl počet dětí 

na 56, proto je zvýšen všude 

počet   

64 56 8 0 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 1 

Přepočtení na plně zaměstnané 0,6 

 

 

 

 

Část III. 

 

Účast v soutěžích 

 
Mimoškolní aktivity: 

 Vystoupení dětí v katedrále na Petrově - září 2016 - poděkování za prázdniny a prosba za dobrý 

      školní rok s panem farářem Tomášem Koumalem a otcem Jiřím Janalíkem 

 Divadlo Zdeňka Ševčíka v MŠ – ČERVENÁ KARKULKA 

 Polodenní výlet do Wilsonova lesa 

 Výlet do Letmo – výstava Oceán 

 Zábavné kouzlení v MŠ – pan Šindelář 

 Planetárium Morava v MŠ 

 Zvířátka a zdravé jídlo v MŠ 

 Výlet do Kamenné kolonie 

 Návštěva divadla Radost 

 Divadlo Koráb – TŘI PRASÁTKA 

 Dudáci na cestách v MŠ 



 Výlet za sv. Martinem – Petrov, nám. Svobody 

 Divadlo Kejkle – Vánoční pohádka 

 Návštěva ZŠ Horní 16 - program pro předškoláky 

 návštěva sv. Mikuláše s otcem Jiřím s programem a nadílkou 

 Adventní besídka s programem a občerstvením pro rodiče a přátele MŠ 

 Zpívání koled – vystoupení našich dětí v katedrále na Petrově 

 Divadlo Špilberk – Králíci z klobouku 

 EKO pohádka – Kocour v botách v MŠ 

 Dentální hygiena formou pohádkového příběhu – studentky VŠ 

 Divadlo Šikulka v MŠ – Jak se Honzík uzdravil 

 Divadlo Sandry Rieglové v MŠ – Zimní pohádka 

 Divadlo Inky Horákové v MŠ  – Pejsek a kočička 

 Návštěva smyčcového koncertu u Milosrdných bratří 

 Divadlo plyšového medvídka – Ostrov odpadků 

 Karneval pro děti v MŠ 

 Divadlo Koráb – Perníková chaloupka 

 ČTECÍ BABIČKA –chodila dětem do školky číst  pohádky 

 Kouzelník Jiří v MŠ 

 Divadlo Zdeňka Ševčíka – Barevné pohádky 

 Koncert v ZUŠ Vídeňská – Děti hrají dětem 

 Návštěva Moravské galerie – BAREVNÉ VELIKONOCE 

 Velikonoční besídka s programem a občerstvením pro rodiče a přátele MŠ 

 Divadlo Kejkle – O KŮZLÁTKÁCH 

 Planetárium Morava 

 Polodenní výlet na koně do ŽELEŠIC 

 Divadlo Inky Horákové – JAK SKŘÍTEK  POŘÁDNÍČEK UKLÍZEL ZVÍŘÁTKŮM LES 

 Moravská galerie – NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ MAMINKA ( Povídání u obrazů a soch 

Panny Marie) 

 Zpívání na Petrově k měsíci Panny Marie – vystoupení našich dětí pro rodiče a veřejnost 

 Divadlo Tetiny – O LÉTU 

 Polodenní výlet do Antroposu 

 Polodenní výlet na Kraví Horu a do Wilsonova lesa se skřítkováním a sběrem léčivých rostlin 

 Návštěva Moravské galerie – JURKOVIČOVA VILA + JEJÍ ZAHRADA – tvoření zahrádek 

dětmi 

 Polodenní výlet na farmu do Popovic u Rajhradu 

 Skákací hrad pro děti na zahradě MŠ – pozvány byly i nové děti s rodiči 

 Vystoupení našich dětí v katedrále na Petrově, rozloučení s otcem Jirkou a panem farářem 

Koumalem + poděkování Pánu Bohu za celý školní rok a radostné prázdniny 

 Celodenní výlet ( 7,45 – 16,30) do Modré – Živá voda + Archeoskanzen a na Velehrad – poutní 

místo, bazilika se zpíváním našich dětí , hřiště na Velehradě 

 Polodenní výlet na Petrov – slavení 240 let Brněnské diecéze s koláčky a vypouštěním 240 

nafukovacích balónků s otci biskupy, panem primátorem, zástupci kraje atd. 

 Rozloučení s předškoláky 

 

 

 

Nesoutěžní a soutěžní přehlídky 

 4x v roce vystoupení dětí na Petrově 

 

 
 

 
 



 

Část IV. 

 

Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2016/2017       20 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.)         0 

Počet nepřijatých dětí        7 

Počet odvolání        0 

 

 

Část V. 

 

Údaje o pracovnících škol 

 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016/2017 – stav k 30. 6. 2017 

     

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola  2 

VOŠ pedagogická  0 

VŠ-předškolní výchova  1 

VŠ-speciální pedagogika  2 ( z toho 1 na MD) 

Jiné/jaké/ Konzervatoř - 

absolutorium 

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016/2017 – stav k 30. 6. 2017 

 

 Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

mužů 

Přepočtený počet na plně 

zam. (úvazky) 
 % z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 5 0        4,3                100% 

Nekvalifikovaní učitelé 0 0        0                    0% 

Celkem 5 5        4,3 100% 

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 

 

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

Počet 2, z toho 1 

MD 

0 3 0  5 

 

4. Asistenti ve škole 

 

 
Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) 

Celkem 

(přepočtený/fyzický) 

Počet 1 0 1 ( úvazek 10 hodin 

týdně) 

 



5. Ve školním roce 2016/2017 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická 

fakulta do pracovního poměru (počet): stávající paní učitelka dokončila magisterské 

studium na Pedagogické fakultě  v Brně. 

     

 

6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): ……1…. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Prosociální a etická výchova, klima  v MŚ               1 

Poruchy chování, diagnostika v předšk. věku     1 

Koučování, mentoring, komunikační dovednosti     2 

Zvýšení kvality předšk. přípravy, spolupráce ZŠ a MŠ     1 

Inkluze – mezinárodní konference + workshop     2 

Magisterské studium – speciální pedagogika     1 

Předškolní vzdělávání v městě Brně     2 

Školení k elektronickému zápisu     1 

Školský zákon, zákon o pedag. pracovnících - Kraj     2 

 

 

 

Část VI. 

 

 

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí 

 

a/  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

Nebyly. 
b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

    Nebyla. 
c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

    Nebyly. 
d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

    Nebyla. 

 

9. Změny ve vedení školy 

Nebyly. 

 



 

Část VII. 

 

10. 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Zhodnocení a závěr 

Děkuji za velmi dobrou spolupráci našim zřizovatelům – ÚMČ Brno-střed a Magistrátu města 

Brna 

 

 

 

 

 

 

 

Datum……18. 7. 2017………..     Razítko a podpis ředitele 


