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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 ředitel: Bc. Dana Dvořáková

zástupce ředitele: Jana Nováková
kontakt tel.: 495 261 036

e-mail:mspodzamci@seznam.cz
www: www.mspodzamci.estranky.cz

Délka provozu školy 6:30 – 16:30 hodin
Kapacita školy 108

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

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, šatny, sborovna
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou

Počítač 4x, notebook 6x, interaktivní tabule 
1x, tiskárna s kopírkou 2x, fotoaparát 2x

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 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

Nadstandardní činnosti:
 Výuka plavání – plavecká škola Zéva 

Hradec Králové

3 Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 12
Počet pedagogických pracovníků   8
Počet správních zaměstnanců   4

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 VŠ Ano
5 učitelka 1,0 SŠ Ano
6 učitelka 1,0 VOŠ Ano
7 učitelka 1,0 VŠ Ano
8 učitelka 1,0 SŠ Ano

Komentář: 
 Pracovní poměr: doba neurčitá: 6
 Pracovní poměr: doba určitá: 2



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 4 0 2 0 1 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

4 Údaje o dětech

4. 1 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2015/2016

Kapacita školy celkem
Udělená výjimka

100
108

Celkový počet žádostí o přijetí k 1. 9. 2015  56
Počet přijatých dětí  17
Počet dětí, které byly přijaty v průběhu šk. roku (uvolněná místa)   2
- z tohoto počtu dětí pětiletých   0

4. 2 Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2014/2015

Celkový počet dětí rok před zahájením povinné šk. docházky 17
Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 15
Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly na MŠ) 2
Počet dětí s dodatečným odkladem školní docházky (vrátily se do MŠ
po 1. 9. 2014)

0

4. 3 Integrace postižených dětí ve školním roce 2014/2015

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

5 Údaje o dalším vzdělávaní pracovníků školy

Název semináře (kurzu, školení): počet pracovníků
Kooperativní činnosti 8
Tvoříme pravidla s dětmi 1



Hravé malování a psaní 1
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 1
Anglická dramatika hrou 1
Využití hry a herních činností k rozvoji komunikace 1
Posouzení školní zralosti v kontextu rozvoje komunikačních kompetencí
předškolních dětí

1

Fyzikální a chemické pokusy v MŠ 1
Práce se stavebnicemi v MŠ 1
Školky přes hranice 1
Malí kutilové – spontánní aktivity dětí v přírodě 1
Poznání živé i neživé přírody prostřednictvím pokusů 1
Funkční hra s obyčejnými věcmi 1
Rozvoj komunikačních schopností 1
Chceme si rozumět nejen spolu 1
Sebeobrana a zajištění školy v mimořádných situacích 1

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
RC Truck Hradec Králové
Spolupráce s Plaveckou školou Zéva Hradec Králové

- opakované návštěvy, konzultace
- logopedické vyšetření

- odklad školní docházky, nadané 
dítě 
- konzultace

- hledání talentů
- hledání talentů
- pravidelné návštěvy
- preventivní vyšetření zraku
- RC model show
- výuka plavání

Významné akce školy - společné slavnosti (švestkovo - 
hrušková, vánoční…)
- zábavné hrátky (podzimní, 
zimní, jarní)
- divadelní představení
- výtvarná soutěž pro rodiče a děti
„Strom života“ – výstava 
v multifunkční hale – akce pro 
veřejnost
- Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromečku – akce pro veřejnost
- Čertovské rejdování
- Výlety – zámek Potštejn – 
Betlémská hvězda, Kutná Hora – 
Jarní pomlázkování
- Karnevalový týden



- Den otevřených dveří
- Tajemná noc s pohádkou – spaní
v MŠ
- Den otevřených dveří
- RC model show – akce pro 
veřejnost
- jarní setkání s maminkou - 
oslava Dne matek – besídka
- škola v přírodě Jedlová – Deštné
v Orlických horách
- Pohádková cesta lesem – oslava 
MDD - akce pro veřejnost
- Duhová 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

7 Účast školy na soutěžích                              

Název soutěže Počet dětí Umístění
Výtvarná soutěž „Školka plná dětí“ 10 3 x 1.   místo 
Polámal se mraveneček – projekt ČČK HK 15 1. místo
Pohádkové cestování – výtvarná soutěž – 
M-GRUPPE a.s.

6 2. místo

Fotbalový turnaj hradeckých mateřských 
škol 

13     14.  místo

8 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
       učení

Praxe studentek Počet účastníků
- ze středních pedagogických škol 0
- ze středních škol 1
- z nástavbového studia 1
- z vyšších odborných škol 0
- z pedagogických fakult 1

Stáže 6



9 Údaje o předložených školou realizovaných projektech financovaných
          z cizích zdrojů

Celoroční projekt – volnočasové aktivity
- Strom života – 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
- Zábavné hrátky – tradiční i netradiční aktivity v malých skupinkách
- Duhová zahradní slavnost – slavnostní ukončení školního roku

10 Údaje o zapojení školy do projektů realizovaných v rámci jiných    
          subjektů

Školské poradenské pracoviště Mozaika, ZŠ Sever Hradec Králové

„Mozaika Jako nástroj podpory sociální adaptace dětí a žáků v Královéhradeckém kraji“, II
(ESF, Investice do rozvoje vzdělávání)

VŠ – Pedagogická fakulta Hradec Králové – projekt „Nadané dítě“

Český červený kříž Úřad oblastního spolku ČČK Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 
Mostecká 290/3 – projekt „Polámal se mraveneček“
Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. - Vzdělávací mozaika – komplexní rozvoj 
kompetencí učitelů mateřských škol

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

V tomto školním roce nebyla provedena inspekce.

13 Základní údaje o hospodaření školy



Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014

a) příjmy                                                          
- státní rozpočet,                                                    3 774 405 Kč
- provozní rozpočet,                                                    1 029 530 Kč
- úplata za předškolní vzdělávání,                                                       534 500 Kč
- doplňková činnost školy.                                                                  0 Kč
b) výdaje
1. investiční výdaje celkem                                                       142 757 Kč
2. neinvestiční výdaje z toho:
- náklady na platy pracovníků školy celkem                                                    3 829 493 Kč
- ostatní osobní náklady                                                          31 550 Kč
- výdaje na učební pomůcky                                                        264 026 Kč
- provozní náklady                                                     1 169 089 Kč

14 Materiálně – technické vybavení školy 

Pro práci s dětmi (nově pořízeno) Třídy:
 Didaktické pomůcky a hračky
 Sportovní nářadí a náčiní
 Doplnění nábytku (rozdělení 

místnosti na jednotlivé koutky pro 
práci s dětmi – jazykový, 
matematický, relaxační, 
konstruktivní…)

Školní zahrada:
 Domeček – herní prvek
 Drobné hračky na písek
 Zastínění pískovišť
 Pískoviště

K zajištění stravování (nově pořízeno)  Nákup drobného kuchyňského 
vybavení

Zázemí pro zaměstnance (nově pořízeno)  Malování chodeb a společných 
prostor MŠ

 Čištění a pastování podlah ve 
společných prostorách

 Traktor na sekání trávy
 Lednice pro zaměstnance
 Skříně na didaktické pomůcky, 

úklidové prostředky
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Pořízeno: notebook 4x
Shrnuto:

 Počítač 4x
 Notebook 6x
 Interaktivní tabule 1x



 Tiskárna s kopírkou 2x
 Fotoaparát 2x
 CD přehrávač 5x

15 Údaje o spolupráci školy s odborovou organizací

Na MŠ nepůsobí odborová organizace.

V Hradci Králové dne 26. 10. 2015 …………………………….

      Bc. Dana Dvořáková
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