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1 Základní údaje o škole 
 

1.1 škola  

název školy Mateřská škola Podzámčí, Hradec Králové, 

Svatojánská 680/15 

adresa školy Svatojánská 680/15, 500 11 Hradec Králové 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 71295054 

IZO 181050412 

Identifikátor právnické osoby 691005770 

vedení školy ředitelka: Bc. Dana Dvořáková 

zástupce ředitelky: Jana Nováková 

kontakt tel.: 495 261 036 

e-mail: mspodzamci@seznam.cz 

webové str.: www.mspodzamci.cz 

Délka provozu školy 6:30 – 16:30 hodin 

Kapacita školy 108 (změna kapacity od 1. 5. 2017 – 110) 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Statutární město Hradec Králové 

adresa zřizovatele Československé armády 408,  

502 00 Hradec Králové 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Školní jídelna - výdejna 120 (změna kapacity od 1. 5. 2017 – 125) 

 

1.4 materiálně-technické podmínky školy 

Pro práci s dětmi Třídy, herny, šatny, sociální zařízení, školní 

zahrada 

K zajištění stravování Školní jídelna - výdejna 

Zázemí pro zaměstnance Sociální zařízení, sborovna 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Počítač 4x, notebook 6x, interaktivní tabule 

1x, tiskárna s kopírkou 3x, fotoaparát 4x 

 

 

2 Vzdělávací program školy 

 
Název programu ŠVP PV „Krůčky za poznáním“ 

Zaměření programu  Školní vzdělávací program je sestaven z pěti 

integrovaných bloků, které reflektují průběh 

roku. Děti „pomalými krůčky“ prochází 

těmito bloky a postupně poznávají svět jako 

místo, ve kterém žijí, svět přírody, svět lidí, 

svět fantazie a svět věcí, učí se novým 

praktickým dovednostem, vědomostem  

a postojům. Spojovacím článkem mezi 

jednotlivými bloky (tématy) je společný 

prožitek, chování a způsob komunikace dětí 

k sobě samým, ke svým mladším nebo 

starším kamarádům, ale i k dospělým – 

personálu MŠ, rodičům, návštěvám… 

Doplňkové projekty, rozšířené aktivity Projekty: 



Operační program věda, výzkum, vzdělávání 

(OP VVV) – školní asistent 

Fakultní pracoviště PeF UHK 

Doplňkové projekty: 

 Umím se chránit – prevence 

rizikového chování 

 Cesty ke zdraví  

 Vitamínové narozeninové oslavy 

 Pravidelné návštěvy solné jeskyně 

 Víčko k víčku pro Mišičku – sběr 

plastových víček 

Rozšířené činnost ŠVP PV: 

 Pojďme děti do kola – výuka 

lidových tanečků 

 Zábavná angličtina – seznamování 

s prvky anglického jazyka 

 Dramaťáček – krásy mateřského 

jazyka 

Nadstandardní činnosti: 

 Výuka plavání – plavecká škola Zéva 

Hradec Králové 

 Výuka lyžování – Bartošovice 

v Orlických horách 

 

 

 

3 Přehled pracovníků školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 13 

Počet pedagogických pracovníků   8 

Počet správních, provozních zaměstnanců   5 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Stupeň 

vzdělání 

Odborná 

kvalifikace 

1 Ředitelka, učitelka 1,0 VŠ Ano 

2 Zástupkyně ředitelky, učitelka 1,0 SŠ Ano 

3 učitelka 1,0 VŠ Ano 

4 učitelka 1,0 SŠ Ano 

5 učitelka 1,0 SŠ Ano 

6 učitelka 1,0 VOŠ Ano 

7 učitelka 1,0 VŠ Ano 

8 učitelka 1,0 VŠ Ano 

Komentář:  

 Pracovní poměr: doba neurčitá: 8 

 Pracovní poměr: doba určitá: 0 

 

 

 

 

 



3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důchodového 

věku 

v 

důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 8 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 finanční referentka 0,7 SŠ 

2 školnice 1,0 SOU 

3 uklízečka 1,0 SOU 

4 pracovnice v obchodním 

provozu 

1,0 SOU 

5 školní asistent 0,5 VŠ 

 

 

4 Údaje o dětech 
 

4. 1 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 

Kapacita školy celkem 

Udělená výjimka 

100 

108 

110 –  

od 1. 5. 2017 

Celkový počet žádostí o přijetí k 1. 9. 2017   77 

Počet přijatých dětí   41 

Počet dětí, které byly přijaty v průběhu šk. roku (uvolněná místa)     2  

(navýšení 

kapacity) 

- z tohoto počtu dětí pětiletých      0 

 

4. 2 Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2016/2017 

Celkový počet dětí rok před zahájením povinné šk. docházky 44 

Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 41 

Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly na MŠ) 3 + 2 (nástup od 

1.9.2017 – nově 

přijaté děti) 

Počet dětí s dodatečným odkladem školní docházky (vrátily se do MŠ 

po 1. 9. 2016) 

0 

 

 

4. 3 Integrace postižených dětí ve školním roce 2016/2017 

V tomto školním roce nebylo integrováno žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

 

 

 

 



5 Údaje o dalším vzdělávaní pracovníků školy 
 

Název oblasti seminářů, kurzů, školení počet 

pracovníků 

Management školy 4 

Pedagogika, psychologie, metodika 13 

Environmentální výchova 2 

Ostatní – Sdílení dobré praxe s MŠ Klíček Hradec Králové 8 

 

 

6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

Spolupráce školy a dalších subjektů  

Okolní MŠ a ZŠ 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči  

a sluchu Duháček  

Pedagogicko psychologická poradna 

 

Školské poradenské pracoviště Mozaika 

Boni Pueri 

ZUŠ Jitro  

Knihovna města Hradec Králové – pobočka Malšovice 

o.p.s. Prozrak 

Plavecká škola Zéva Hradec Králové 

- opakované návštěvy, konzultace 

- logopedické vyšetření 

 

- odklad školní docházky, nadané 

dítě  

- konzultace, metodická podpora 

- hledání talentů 

- hledání talentů 

- pravidelné návštěvy 

- preventivní vyšetření zraku 

- výuka plavání 

Významné akce školy - společné slavnosti 

- výlety – návštěva hvězdárny a 

planetária, Hrádek u Nechanic, 

Staré Hrady  

- zábavné hrátky (vesmírné, 

adventní) 

- divadelní a hudební představení 

- výtvarná soutěž pro rodiče a děti 

„Okna vesmíru dokořán“ – 

výstava v multifunkční hale – 

akce pro veřejnost 

- Slavnostní rozsvěcení vánočního 

stromečku – akce pro veřejnost 

- Čertovské rejdování, 

karnevalový rej 

- lyžařský kurz – Bartošovice 

v Orlických horách 

- Den otevřených dveří 

- Tajemná noc s pohádkou – spaní 

v MŠ 

- návštěva dopravního hřiště 

v Třebši, knihovny v Malšovicích 

- Den s maminkou - oslava Dne 

matek – besídka 

- škola v přírodě – chata Neratov 

Bartošovice v Orlických horách 

- Putování za kouzlem přírody 

- Pohádková cesta lesem – oslava 



MDD - akce pro veřejnost 

- zahradní slavnost - slavnostní 

ukončení školního roku - akce pro 

veřejnost 

Akce k prevenci rizikového chování - projekt „Umím se chránit“, 

„Cesty ke zdraví“ 

Akce k environmentální výchově - sběr víček (projekt „Víčko 

k víčku pro Mišičku“) 

- výlety do přírody 

- péče o koutek živé přírody 

- třídění odpadu 

- pořízení environmentálních 

prvků na zahradu školy – 

environmentální výukové panely 

– seznámení s faunou a florou 

v okolí MŠ 

 

 

7 Účast školy na soutěžích                               

 

 
 

Název soutěže Počet dětí Umístění 

Výtvarná soutěž „Školka plná dětí“ 6 2 x 1.   místo 

Fotbalový turnaj hradeckých mateřských 

škol  
12 9.  místo 

Výtvarná soutěž „Voda a její podoby“ 1 5. místo 

 

 

8 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

       učení 

 
Praxe studentek Počet účastníků 

- ze středních pedagogických škol 1 

- ze středních škol 0 

- z nástavbového studia 0 

- z vyšších odborných škol 0 

- z pedagogických fakult  20 

Stáže 

- příklad dobré praxe – 

spolupráce s MŠ Klíček 

– vzájemné návštěvy  

- PF UHK 

 

 
9 Údaje o předložených školou realizovaných projektech financovaných    

          z cizích zdrojů 
 

Celoroční projekt – volnočasové aktivity 

- Okna vesmíru dokořán – výtvarná soutěž rodin, navštěvujících mateřskou školu 

- Kouzlo Vánoc v Podzámčí – slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku 

- Kouzelná noc s pohádkou – nocování předškoláků v mateřské škole 



- Pohádková cesta lesem – oslava MDD 

- Zahradní slavnost – slavnostní ukončení školního roku 

Projekt – Zvýšení kvality výuky v MŠ Podzámčí HK – OP Výzkum, vývoj, vzdělávání – 

spolufinancováno Evropskou unií 

 

 

10 Údaje o zapojení školy do projektů realizovaných v rámci jiných     

          subjektů 

 
VŠ – Pedagogická fakulta Hradec Králové – projekt „Nadané dítě“, Fakultní pracoviště PeF 

UHK 

Centrum podpory zdraví, o. s. – projekt Cepík – zdravý životní styl předškolních dětí 

 

 

11 Údaje o prevenci rizikového chování 
 

Prevence rizikového chování je součástí Školního řádu a ŠVP PV Krůčky za poznáním, 

v kterém je zpracována jako projekt „Umím se chránit“. V oblasti problémového chování, 

které by u dětí v dalším období mohlo přerůst do šikany, vandalismu či násilného chování 

spolupracujeme se školským poradenským pracovištěm Mozaika a s Pedagogicko – 

psychologickou poradnou v Hradci Králové. 

 

 

12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena inspekční činnost. 

 

 

13  Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016. 

 

a) příjmy                                                           

- státní rozpočet, 4 131 990 

- provozní rozpočet,    914 530 

- úplata za předškolní vzdělávání,    327 500 

- doplňková činnost školy               0 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem               0 

2. neinvestiční výdaje z toho:  

- náklady na platy pracovníků školy celkem 4 169 180 

- ostatní osobní náklady      71 910 

- výdaje na učební pomůcky    171 754 

- provozní náklady 1 005 209 

 

 

 



 

 

14 Materiálně – technické vybavení školy  

 
Pro práci s dětmi (nově pořízeno) Třídy: 

 Didaktické pomůcky a hračky 

 Sportovní nářadí a náčiní 

 Doplnění nábytku  

Školní zahrada: 

 Výukové environmentální panely 

 Zahradní domeček na uskladnění 

zahradní techniky, nářadí 

 Zámková dlažba při vstupu na 

zahradu 

K zajištění stravování (nově pořízeno)  Nákup drobného kuchyňského 

vybavení 

Zázemí pro zaměstnance, prostory MŠ (nově 

pořízeno) 
 Malování tříd, šaten, chodeb a 

společných prostor MŠ 

 Čištění a pastování podlah ve 

společných prostorách 

 Mytí oken, stropního osvětlení, 

protihlukových panelů v hale 

 Klimatizační jednotka v ředitelně 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou  

Pořízeno:  

 kopírka – Konica Minolta bizhub 

C220 

Shrnuto: 

 Počítač 4x 

 Notebook 6x 

 Interaktivní tabule 1x 

 Tiskárna s kopírkou 3x 

 Fotoaparát 4x 

 CD přehrávač 5x 

 Mini PC k interaktivní tabuli 1x 

 

 

15 Údaje o spolupráci školy s odborovou organizací 
 

Na MŠ nepůsobí odborová organizace. 

 
 

 

V Hradci Králové dne 25. 10. 2017     ……………………………. 

 

      Bc. Dana Dvořáková 


