
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval/a  Mgr.Lenka Novotná 

 
 

V Kuřimi dne:  1.10.2019 
 

 
 

 

  



  
 
1. Základní údaje o škole 

 
Zřizovatel školy Město Kuřim 
Sídlo Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
Právní forma obec 
IČ 00 281 964 
Bankovní spojení 19-22824-641/0100, Komerční banka 
 

Název školy Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace 

Sídlo Kuřim, Zborovská 887/5 
Právní forma příspěvková organizace od 01. 12. 2002 
IČ 70 988 293 
RED IZO 600109283 
Bankovní spojení 27-7487100207/0100 
Typ školy (mateřská/základní) mateřská škola 
 

Součásti školy 
 

Součást školy Kapacita Telefon/fax/mobil* 
mateřská škola 441 541 230 368/606 305 352 
školní jídelna, Komenského 1011/28 500 541 263 695 
školní jídelna – výdejna, Zborovská 887/5 86 541 230 368 
školní jídelna – výdejna, Jungmannova 886/26 116 541 230 315 
školní jídelna – výdejna, Brněnská 1775/1 92 541 214 364 
školní jídelna – výdejna, Kpt. Jaroše 147/1 17 541 230 404 
školní jídelna – výdejna, Komenského 511/40 48 777 367 790 
školní jídelna – výdejna, Tyršova 1255/56 28 777 466 499 
 
E – mail (škola) mskurim@mskurim.cz 
E – mail (ředitelství)* slamova@mskurim.cz, vyslouzilova@mskurim.cz 
E – mail (školní jídelna)* jodehnalova@mskurim.cz 
E – mail (účetní školy) ucetni@mskurim.cz 
Dálkový přístup (www.stránky) www.mskurim.cz 
*nehodící se nevyplňujte 

Odloučená pracoviště 
 

Adresa odloučeného pracoviště Telefon/mobil* 
MŠ Zborovská 887/5 541 230 368 
MŠ Jungmannova 886/26 541 230 315 
MŠ Brněnská 1775/1 541 214 364 
MŠ Komenského1011/28 541 230 636 
MŠ Kpt.Jaroše147/1 541 230 404 
MŠ Komenského 511/40 777 367 790 
MŠ Tyršova1255/56 777 466 499 
 

Vedení školy 
 

Funkce Jméno a příjmení Telefon/*mobil 
ředitelka Mgr. Lenka Slámová 541 230 368/606 305 352 
zástupce ředitele Mgr. Petra Vysloužilová 541 230 368/724 716 200 
vedoucí učitelka, Jungmannova 885/26 Jitka Trubirohová 541 230 315 
vedoucí učitelka, Komenského 1011/28 Marie Vernerová 541 230 636 
vedoucí učitelka, Brněnská 1775/1, Tyršova 1255/56 Radka Hermanová, DiS. 541 214 364/774 944 548 
vedoucí učitelka, Kpt. Jaroše 147/1, Komenského 511/40 Jitka Helánová 541 230 404/777 466 499 
vedoucí školní jídelny Jitka Odehnalová 541 263 695 
účetní školy Martina Dudáková 541 230 368/775 151 944 



 
 

Provoz školy 
 

Součást školy Provozní doba od - do 
mateřská škola 6:00 – 16:30 
školní jídelna 5:00 – 13:30 
školní jídelna – výdejna 7:00 – 15:30 
 

Kapacita, počet tříd/oddělení, počet dětí/žáků, průměr/třída  
 

Škola/odlouč. pr. Kapacita Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Průměr/třída 
Celkem mateřská škola* 458 20 441 22 
Odloučená pracoviště     
Zborovská 887/5 94 4 77 19 
Jungmannova 885/26 104 4 104 26 
Komenského 1011/28 84 3 84 28 
Brněnská 1775/1 84 3 84 28 
Kpt. Jaroše 147/1 16 1 16 16 
Komenského 511/40 48 4 48 12 
Tyršova 1255/56 28 1 28 28 
 

Školní jídelna, školní jídelna – výdejna 
 

Zapsaní strávníci (k 30. 10. 2018) Školní jídelna Školní jídelna - výdejna 
Kapacita 500 stravovaných 387 stravovaných 
Děti školy 446 363 
Děti jiných škol 0 0 
Dietní stravování 2(vaří ZŠ Jungmannpva) 2 
Pracovníci školy 52 38 
Cizí strávníci 0 0 
Celkem 500 403 
 
 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 
rejstříku* 
 
Školní vzdělávací program (název)* Zdravý dětský svět je plný barev 
*stručný popis a charakteristika cílů a zaměření vzdělávání a výchovy dle ŠVP 
 
Cílem našeho programu je připravit dětem takové podmínky, prostředí a nabídku činností, aby v MŠ prožívaly 
chvíle plné radosti a pohody, aby se cestou přirozené výchovy za spoluúčasti rodiny rozvíjely v samostatné a 
zdravě sebevědomé jedince dobře připravené pro další život. Chceme vytvořit mateřskou školu, která je hravá, 
kamarádská, empatická, tvůrčí, flexibilní a vstřícná. ŠVP jsme vypracovali na základě „Rámcového programu 
pro předškolní vzdělávání“, „Manuálu“ z ledna 2005 a „Kurikula podpory zdraví v MŠ“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy*, údaje o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
*stručný popis personálního zajištění výuky, kvalifikovanosti pedagogů, 

 
 

Počet pracovníků školy 
 

Pracovní zařazení Fyzické osoby Přepočtené na plně zaměstnané 
Pedagogičtí pracovníci - celkem 42 39,44 
z toho učitelé 37 35,69 
          ředitel školy 1 1,0 
          zástupce ředitele 1 1,0 
          asistent pedagoga 3 1,75 
          trenér*   
          vychovatel*   
Nepedagogičtí pracovníci - celkem 26 23,67 
z toho účetní (hospodářka)   1 1,0 
           asistentka ředitele   
           pracovníci ŠJ 7 6,31 
           ostatní nepedagogičtí prac. 18 16,36 
*nehodící se nevyplňujte 

 
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 
 Fyzický /přepočtený Fyzický v %/přepočtený v % 

Celkový počet PP  42/41,42 100% 
z toho odborně kvalifikovaných  42/41,42 100% 

 
Věkové složení pedagogických pracovníků 

 
Věk Ženy Muži 

do 35 let 8  
35 – 50 let 17  
nad 50 let 16  
důchodci 1  

Celkem 42  
 
 

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (včetně řídících pracovníků školy) 
 
 

Typ kurzu/školení Počet zúčastněných 
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku 2 
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 2 
Učíme děti zpívat 1 
Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP 2 
Společné vzdělávání a kultura školy 1 
Metodika hry na ozvučné trubice BOOMWHACKERY 9 
Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému 1 
Rytmy zimy 3 
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 1 
Efektivní práce s portfoliem dítěte 6 
IVP ,plán pedagogické podpory 4 
Inkluze v každodenním životě školy 2 
BOZP, první pomoc pro školní zdravotníky 2 
Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 2 
Kouzlení s Jaměnkou 1 
Mašlenkové mapy 1 
Výtvarná dílna Malovaný svět 1 
Zlepšení komunikace rodič-učitel-dítě 2 
 



 
Školní zralost a zápis do škol 1 
Syndrom vyhoření , týmová spolupráce a řešení problémů 1 
Komunikace s rodiči 1 
Rozvoj smyslového vnímání 1 
 
Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupili na školu:2 
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupili na školu:4 
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/2019 odešli ze školy:2 
 
 
 
 
4. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání a následném přijetí do školy, individuální 
integrace 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhl dne 02. 05. 2019 v době od 13:00 
do 17:00 hod. 

 
Počet zapsaných dětí celkem 105 
z toho dívky 45 
           chlapci 60 
Počet volných míst celkem 91 
Celkem přijato 91 
z toho dívky 41 
           chlapci 50 
Celkem nepřijato 14 
Celkem počet odvolání 0 
Z toho záporně vyřízených 0 
            kladně vyřízených 0 
 

Ukončení předškolního vzdělávání 
 Počet dětí 

Počet předškoláků celkem 129 
z toho nástup k povinné školní docházce 91 

odklad povinné školní docházky 38 
 

 
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané – celkem za školu  

 
Typ postižení Počet dětí Počet AP 

Mentální postižení 3 3 
Sluchové postižení 0 0 
Zrakové postižení 0 0 
Závažné vady řeči 1 1 
Tělesné postižení 0 0 
Souběžné s více vadami 0 0 
VPU 0 0 
VPCH 1 1 
Autismus 1 1 
   
Nadané děti 0 0 

 
 
 
 



5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, EVVO, poradenské služby na škole* 
*stručný popis cílů strategie sociálně patologických jevů, personálního zajištění, vzdělávání PP zabývajících se prevencí a EVVO  

 
Údaje o pracovnících*  

 
Zařazení Fyzický počet Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání 

Výchovný poradce    
Školní metodik prevence    
Školní metodik EVVO    
Školní speciální pedagog    
Školní psycholog    
* nemáte-li, nevyplňujte 

 
 
6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, údaje o spolupráci s jinými 
organizacemi a partnery* 
*stručný popis aktivit sloužících k prezentaci a propagaci školy na veřejnosti  

 
Účast dětí školy v soutěžích  

 
Název Umístění 

PEZ Olympiáda  3místo 
Sportovní olympiáda kuřimských mateřských škol   
Výtvarná soutěž – požární ochrana očima dětí a mládeže –okresní 
kolo 

1 místo,2.místo 

Výtvarná soutěž – požární ochrana očima dětí a mládeže –krajské 
kolo 

1 místo 

 
Účast dětí školy a pedagogů na životě obce 

 
Název akce Činnost 

Mikulášský jarmark 
kulturní pásmo ,prezentace a prodej výrobků 
dětí,  

Den národnostních menšin kulturní pásmo 
Zpívání pro seniory  vystoupení dětí ze III.třídy MŠ Brněnská 
Den otevřených dveří prezentace MŠ 

 
Kroužky při mateřské škole * 

Název kroužku Počet skupin Počet žáků Vedoucí kroužku 
výtvarný 1 10 Komendová 
angličtina 3 22 Špačková 
plavání 4 50 Svobodová 
flétna 1 4 Vaňková 
keramika 2 15 Školáková 
tech.kroužek 3 26 Helánova 
aerobik 1 20 Konečná 
míčové hry 3 25 Hanák 
fotbal 3 35 Jahodová 
lyžování 5 100 Plšek 
Solná jeskyně 2 30 Škopová 
    
 

Další zájmová a občanská sdružení působící na škole* 
 

Název sdružení Mají/nemají nájemní smlouvu Platí/neplatí nájem 
Kroužky Brno mají platí 
Věda nás baví mají platí 
Konečná - aerobik mají platí 
* činnosti pořádané pro veřejnost (děti i dospělé) s poznámkou jestli mají/nemají nájemní smlouvu, platí/neplatí nájem, nejsou-li, nevyplňujt 



 
Spolupráce školy s dalšími subjekty* 

 
DDM –  půjčování rekvizit a kostýmů  
ZŠ – vzájemné návštěvy, vystoupení hudebního kroužku v MŠ,využití dopravního hřiště u MŠ-vycházky dětí 
,divadlo,zpěv písní,uspávání broučků,návštěva družiny   

Solná jeskyně – návštěvy dětí – po 10 lekcích  
Městská knihovna Kuřim  – besedy pro děti                                                                   
Policie Kuřim - beseda  
ZUŠ Kuřim – koncerty, hledáme talentované děti   
Kulturní a společenské centrum Kuřim – návštěvy divadelních představení pro děti v průběhu celého roku  
Plavecká škola Bublinka – Wellness Kuřim – plavecký výcvik (duben – červen 2013)  
Sokolovna Kuřim – sportujeme pro zdraví  
Veterinární klinika   
Divadelni spolky – společenské návyky  
Hasiči    
Canis terapie – pes a dítě,člověk, pro radost a zdraví  
Kynologický klub Kuřim  
Šachový klub  
kabelová televize Kotva  
Časopis Zlobice  
Lyžařský klub  
Poliklinika zubní lékař – prevence,seznámení se zubní ambulancí  
Spokojené díly 
Penzion 
*stručný popis spolupráce s ji*stručný popis spolupráce s jinou školou, občanským nebo zájmovým sdružení 

 
Mimoškolní aktivity  

 
Podzimní dílničky s rodiči 
Rozsvěcení adventního stromu 
Setkání a blahopřání maminkám k svátku 
Loučení se školou 
Nástěnky v městě Kuřimi a na městském úřadě  
Enviromentální výchova – Jezírko Soběšice - mravenci 
Den Země 
Školní olympiáda 
Výlety  
Tabla dětí odcházejících do ZŠ 
Zahradní koncerty vážné hudby 
Jarní radovánky  
Velikonoční dílničky 
Lesy ČR – lesní pedagogika 
Hrad veveří – dílničky,divadlo 
Mikulášská nadílka  

Čarodějnická slavnost 
Karneval 
Vydávání školního časopisu Barevná školička 
Poradenský den 
Fyzikální pokusy divadlo Údif 
Talentové zkoušky na ZUŠ Kuřim 
Fyzika hrou 
Organizovaný den s dětmi z Kociánky s prohlídkou 

 

 

 



7. Základní údaje o hospodaření školy, údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných školou, zřizovatelem i z cizích zdrojů, doplňková činnost školy* 
*stručný popis hospodaření školy (kopii výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok přiložte jako přílohu),   

 
V kalendářním roce 2018 škola hospodařila s těmito přidělenými prostředky: 

- státní rozpočet (MŠMT)   23 425 808,-  Kč 
- provozní rozpočet (zřizovatel) 6 050 000,-   Kč 
- rozvojové programy- Personální podpora MŠ Zborovská – Šablony  596 264,16  Kč 

               - Operační program potravinové a materiální pomoci     3 066,-  Kč 
- investiční dotace           -                                                                                               Kč 
- doplňková činnost          -                                                                                   Kč 
- zlepšený výsledek hospodaření  633,-   Kč 
- peněžní dary – KOPOS Kolín blíže neurčený 4730,-  Kč 

 
Spolupráce na projektech, zapojení školy do projektů (včetně mezinárodních projektů a 

mezinárodní spolupráce) 
 

Technická školka Polytechnické dovednosti dětí 

Celé česko čte dětem 
Každý den s dětmi pracovat 
s knihou a číst literaturu pro děti 

Zdravé oči Prevence 
Zdravé nohy Prevence  
Svět nekončí za vrátky – Česká obec sokolská Podpora obratnosti dětí 

 
Realizované projekty financované školou, zřizovatelem, z cizích zdrojů 

 

Název projektu 
Financování* 

škola zřizovatel cizí zdroje 
Operační program potravinové a materiální pomoci   EU 
Podpora společného  vzdělávání v pedagogické praxi   EU 
Personální podpora MŠ Zborovská - Šablony   EU 
Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu  při MŠ Kuřim – pracoviště 
MŠ – ZŠ Komenského, Kuřim,okres Brno 

škola  Státní fond 
životního 
prostředí ČR 

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu  při MŠ Kuřim,p.o.,  
odloučené pracoviště Brněnská 1775 ,okres Brno 

škola  Státní fond 
životního 
prostředí ČR 

    
*do sloupečků „Financování“ doplňte ano/ne, dle skutečnosti, pokud byl projekt částečně financován školou, zřizovatelem i cizími zdroji, 
bude ano ve všech třech sloupečcích, pokud byl financovaný jenom cizími zdroji, bude v prvním a druhém sloupečku „Financování“ ne a 
v posledním ano. 

 
 
 
 

Doplňková činnost realizovaná školou* 
 

Okruhy realizované doplňkové činnosti 
Stravování – cizí strávníci 
Pronájem - kroužky 
*stručný popis použití finančních prostředků získaných DČ 

 
 
8. Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti provedené zřizovatelem, Českou 
školní inspekcí a jinými kontrolními orgány* 
*uveďte všechny kontroly a jejich výsledky za daný školní rok (kopie protokolů přiložte jako přílohy) 

 
Název kontroly Kontrolní orgán Výsledek kontroly 



Dodržování hygienických norem KHS Jihomoravského kraje 
Nebyly zjištěny 
závažné nedostatky 

   
   
   
 
 
 
9. Záměry a perspektivy rozvoje školy, koncepce rozvoje školy, aktivity školy, 
orientace školy, vlastní hodnocení* 
*stručný popis dalšího rozvoje školy, zhodnocení uplynulého školního 
Investicní akce a opravy 

Herní prvky MŠ Jungmannova  1 281 066,- 

Plynové kotle MŠ Zborovská 798 364,- 

Renovace dveří MŠ Komenského  123 202,- 

Šatní skříňky MŠ Zborovská  223 288,- 

Výměna osvětlení za LED  MŠ Zborovská  109 229,- 

 

 

Projekt, který je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 
 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim, p.o., odloučené pracoviště 

Brněnská 1775, okres Brno - Státní fond životního prostředí ČR  

 Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim – pracoviště MŠ – ZŠ 
Komenského, Kuřim, okres Brno - Státní fond životního prostředí ČR 

 www.sfzp.cz a  www.mzp.cz 

Celkem: 860.177,-Kč 

Tyto školní zahrady, jsou místem setkávání pro rodiny s dětmi, místem, kde se děti denně  setkávají 
s přírodou a budou mít možnost se o přírodě učit přirozeným způsobem a prožitkem, kde pobyt a 
pohyb je v souladu s přirozenými potřebami dětí. V těchto zahradách mohou děti pozorovat změny 
v přírodě v návaznosti na roční období.  

 

Investiční akce z vlastních zdrojú :  

Plánované investiční akce v roce 2020 



MŠ Komenského herní prvky na školní zahradu rekonstrukce předprostoru MŠ  

Oprava střechy MŠ  Brněnská 

Garáž MŠ Jungmannova 

 
 

 


