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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

Název školy Mateřská škola, Hradec Králové - Věkoše 

Adresa školy K Sokolovně 349, 50341 Hradec Králové 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 71000640 

IZO 600088456 

Vedení školy ředitel: Mgr. Ludmila Hamáková 

zástupce ředitele: Bc. Jaroslava Havlasová 

Kontakt tel. MŠ:495213121 

mobil ředitelka: 720221413 

mobil zástupkyně: 725392995 

e-mail:vekose.ms@volny.cz 

www:ms-vekose.cz 

DS: 4gf4rb 

Délka provozu školy 6. 30 – 16. 30 

Kapacita školy, výjimka 148,155 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Statutární město Hradec Králové 

adresa zřizovatele Československé armády 408 

502 00 Hradec Králové 

 

1.3 součásti školy Školní jídelna MŠ 

 

1.4 materiálně-technické podmínky školy 

 

Pro práci s dětmi 

Třídy, herny, kabinety, šatny, sociální 

zařízení, školní zahrada 

K zajištění stravování Kuchyň, jídelna, výdejní kuchyňky 

Zázemí pro zaměstnance Sociální zařízení, šatny, sprchy 

Specifické vzdělávací pomůcky Moderní didaktické pomůcky  

(interaktivní tabule)  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Počítač 1x, tiskárna s kopírkou 3x, kopírka 

1x, tiskárna 2x, notebook 9x, televize 6x,  

videorekordér či DVD 6x, počítač pro děti 2x,  

interaktivní tabule 3x 

 

2. Vzdělávací program mateřské školy 

Název školního vzdělávacího programu Zaměření programu 

Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání (dále jen ŠVP PV) 

motivační název: Objevujeme svět 

Koncepce slouží k rozvíjení základních 

lidských hodnot, dosažení dobré úrovně 

dovedností, zkušeností, poznatků  

a vědomostí dětí, především k individuální 

práci s jednotlivými dětmi. 

Dlouhodobé cíle ŠVP PV Kooperativní učení, respektování 

individuálních potřeb dětí, samostatnost dětí, 

zlepšení jazykové vybavenosti dětí, 

personálu, etická výchova a pod. 
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Rozšířené aktivity   Výpravy za poznáním (ekologie) 

 Bezpečná školka s pravidly - prevence 

rizikového chování 

 Vezmi žlutou tužku – grafomotorika 

 Pošli to dál – etická výchova 

 Plavání - plavecká škola Zéva 

 Speciálně pedagogická péče 

 Logopedická průprava 

 Zubní prevence 

 Seznamování s cizím jazykem - 

angličtina 

 Flétna, fotbal, keramika, apod. 

 

 charitativní činnosti: 

- "Víčko k víčku pro Mišičku" 

                     (sběr plastových víček) 

- Fond Sidus 

 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 21 

Počet učitelů MŠ 12 

Počet asistentů pedagoga  1 

Počet chův  1 

Počet správních zaměstnanců MŠ  4 

Počet správních zaměstnanců ŠJ  3 

 

 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 Ředitelka 

učitelka 

1,0 29 VŠ Učitelství MŠ 

Školský 

management (Bc.) 

Management 

vzdělávání (Mgr.) 

2 Zástupce 

ředitele, 

učitelka 

1,0 32 VŠ Učitelství MŠ 

Učitelství na MŠ 

(Bc.) 

3 učitelka 1,0 35 VŠ Učitelství MŠ 

Učitelství na MŠ 

(Bc.) 
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4 učitelka 1,0          7 VŠ Učitelství MŠ 

Speciální 

pedagogika (Bc.) 

Speciální 

pedagogika 

předškolního věku 

(Mgr.) 

5 učitelka 1,0 2 VŠ Speciální 

pedagogika, 

učitelství  

(Bc., Mgr.) 

6 učitelka 1,0 2 VŠ Učitelství na MŠ 

(Bc.) 

7 učitelka 1,0 2 VŠ Učitelství na MŠ 

(Bc. 2017) 

8 učitelka 1,0 30 SŠ Učitelství MŠ 

9 učitelka 1,0 26 SŠ Učitelství MŠ 

10 učitelka 1,0 28 SŠ Učitelství MŠ 

11 učitelka 1,0 26 SŠ Učitelství  MŠ 

12 učitelka 1,0 32 SŠ Učitelství MŠ 

13 asistent 

pedagoga 

1,0 1 SŠ Modelářství 

celoživotní studium 

– pedagog volného 

času 

 

Komentář:  

 

 Pracovní poměr – 1x doba určitá, 11x doba neurčitá 

 Ve školním roce 2013/2014  odešly 3 učitelky do důchodu 

 Ve školním roce 2014/2015 odešly 2 učitelky do důchodu 

 2 učitelky 5 let studia speciální pedagogiky 

 2 uvádějící učitelky do praxe (2. školní rok) 

 Podpůrné opatření – 4. stupeň. – asistent pedagoga v předškolní třídě 

 

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Odborná kvalifikace 100%   

 

Komentář: 

Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou kvalifikaci,  

+ 2x speciální pedagog pro předškolní vzdělávání (VŠ vzdělání) 
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3.4 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 1 0 7 0 0 0 0 0 12 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 

2 kuchařka - pomocná 1,0 SOU 

3 ved. Školní jídelny MŠ 1,0 SŠ 

4 Školnice 1,0 SOU 

5 Uklízečka 1,0 SŠ 

6 Uklízečka 1,0 SOU 

7 Uklízečka 1,0 ZŠ 

8 Chůva 1,0 SOU, rekvalifikační kurz 

 

4. Údaje o dětech 

 

4.1 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 

Kapacita školy 

Povolená výjimka 

148 

155 

Celkový počet žádostí o přijetí 

 k 30. 9. 2017 

Počet přijatých dětí k 30. 9. 2017 

Počet nepřijatých dětí k 30. 9. 2017 

 

62 

42 

 4 

 Komentář  - rozdíl  žádostí - ukončení na vlastní 

žádost, zpětvzetí, nenastoupení. 

 

 

 

4.2 Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2016/2017 

Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky 48 

Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 39 

Počet dětí s odkladem školní docházky  6 

Počet dětí s dodatečným odkladem školní docházky  0 

Komentář: rozdíl - 9 dětí dostalo odklad školní docházky  

 

 

 

4.3 Integrace postižených dětí ve školním roce 2016/2017 

V naší mateřské škole nebylo dítě se specifikovaným druhem postižení 
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5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

5.1 programy pro pedagogické pracovníky 

Řízení školy - Konference Školství 2016 

          (Senát ČR- 

         - management a právo) 

- Ve světle nové legislativy 

Metodika výchovné práce        - Angličtina pro nejmenší – 12x 

       - Ukázkové dny v jiné MŠ - 3x 

       - Kapradíčko – konzultace a praktické 

          dílny k ekologické výchově 

       - Matematická gramotnost 

       - Hudebně pohybová výchova 

       - Inovace edukačního procesu 

          v předškolním vzdělávání 

       - Trénování paměti a mozkový jogging 

          pro učitele 

       - MAP – závěrečná konference 

Zdravotnické minimum, 1. pomoc   proškoleni všichni zaměstnanci  

13x    

Oblast BOZP 

 

  proškoleni všichni zaměstnanci 

13x 

Vzájemné hospitace a úzká spolupráce 

 

- Spolupráce s ostatními mateřskými 

školami na území města Hradec 

Králové – MŠ Podzámčí, Lužická, 

Třebechovická, M. Horákové apod. 

Celkem 49x 

 

 

 

 

5.2 program pro nepedagogické pracovníky 

Školení pro pracovníky ŠJ - Konference hromadného stravování 

- Nové trendy v moderním vaření 

- Krajská konference hromadného 

stravování 

Hygiena - Hygienické minimum pro 

pracovníky školních jídelen 

Zdravotnické minimum - Proškolení 1. pomoci 8x 

Celkem 12x 
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6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
6.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

Spolupráce školy a dalších subjektů  ZŠ – HK Pouchov 

(dále i s ostatními MŠ a ZŠ 

v Hradci Králové - 

vzájemné hospitace, 

konzultace) 

 Policie ČR  

 Fotbalová školička 

 Plavecká škola Zéva 

 Muzeum HK 

 Ekologické centrum HK 

 Knihovna HK 

 SPC HK, PPP HK 

 Logoped, pediatr 

 Charitativní činnost (sběr 

víček, Fond Sidus, ..) 

 Azylový dům pro matky  

a děti v HK 

 Selinger 

 OSPOD 

 Střední pedagogické školy 

 UHK – Pedagogická 

fakulta 

 Divadla pro děti 

 Boni Pueri 

 Jitro 

Významné akce školy  Dny otevřených dveří 

 Společné besídky, tvoření 

 Čarodějnický rej 

 Karneval 

 Den dětí 

 Den matek, otců 

 Sportovní olympiáda 

 Výstavy pro veřejnost 

 (velikonoční, vánoční, 

podzimní, aj.) 

 Plavání 

 Společné pracovní dílny 

 Veselé pískání – flétna 

 Akce s městskou policií 

 Rozsvícení vánočního 

stromu 

 Zahradní slavnost, 

pasování školáků 

 výtvarné soutěže 

 výlety 
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 karnevalový týden 

Komentář:  
Tradice MŠ – za finanční podpory Magistrátu města 

Hradec Králové  

 

„Rozsvěcení vánočního stromu“ 

 

„Velikonoční tvoření“ 

 

„Zahradní slavnost“ 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů - Přednáška Policie ČR 

- akce s Policií ČR "těžkooděnci" 

- projekt "Bezpečná školka " 

- přednášky z řad rodičů (lékař,  

  hasič, plavčík, policista, apod.) 

Akce k environmentální výchově  4x do roka 

 „Ekologické výpravy“                     

Les(celá MŠ) 

 Akce ekologického centra 

HK - zapojení do projektu 

"Kapradíčko", "Mrkev" 

 Celoroční projekt 

"Náš ekologický rok" 

 

třídění odpadu 

péče o koutky živé přírody 

pokusy 

 

 

 

7. Účast školy na soutěžích 

Název soutěže a pořadatele Počet dětí z MŠ umístění 

Veselé Velikonoce v MŠ 155 Všichni výborní 

Andělské Vánoce v MŠ 155 Všichni výborní 

Fotbalové klání MŠ  15 1.z druhé skupiny 

(4.místo)  

   

Výtvarné soutěže Selinger 
„Nejlepší narozeninová 

oslava“ – 20x 

výstava pro veřejnost u 

Labe v HK – hodnocení 

probíhalo veřejnou formou  

- hlasování občanů 

města HK 

 

 

Policejní pohádky – 13x 

Školka plná dětí – 14x 

Voda a její podoby – 17x 

Sportujeme rádi – 22x 

1. místo   

2. místo  

3. místo 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální ocenění 

- 

1. místo  - 5 leté děti 

všichni oceněni 
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8. Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2016/2017 

Praxe studentek  

SŠ, VOŠ 4x 

VŠ 2x 

 

 

9. Údaje o předložených, školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Celoroční projekt – volnočasové aktivity 

 Velikonoční tvoření 

 Vánoční čas 

 Zahradní slavnost 

 

Celkem:  1 roční projekt 

 

 

 

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

 

Pohádkový les - akce MMHK - školský odbor 

 

 

Fond SIDUS – veřejná sbírka 

 

 

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

 

 

Prima VIZUS  

  

oční vyšetření dětí – preventivní screeningové vyšetření  

 

 

„Pojďte do školky“  
Projekt CZ.1.07/1.2.00/43.0007  spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem ČR 

 

(ředitelka - zástupce všech mateřských škol v HK) 

Sdružení Selinger  -volné  pokračování  

 

 

Podpora výtvarných projektů 

 

 Selinger – Nejlepší narozeninová oslava 

 PEZ – Sportujeme rádi 

 MŠ Kamarád HK – Voda a její podoby 

 MŠ Kampanova HK – Školka plná dětí 

 Policie ČR – Vytvořme logo tísňové linky Policie ČR 
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Kreativní výtvarné programy pro děti – Ateliér Hudebního divadla HK 

Programy Muzea HK 

Programy ekologického centra HK 

 

 

Zdravá pětka – zdravý životní styl 

 

 

Environmentální výchova – třídění odpadů (projekt Ekologického centra HK) 

 

 

Budu školákem - spolupráce se ZŠ HK Pouchov 

 

 

PŠ ZEVA – celoroční kurzy plavání 

 

 

11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Naše mateřská škola konkrétní patologické jevy neřešila, ale zabývá se některými náznaky, 

které by v dalším věkovém období mohly přerůst do šikany, vandalismu, násilného chování 

 a v této oblasti spolupracuje se SPC Mozaika, Hradec Králové. Prevence patologických jevů 

je součástí ŠVP PV, Školního řádu. Dále spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou 

poradnou v Hradci Králové. 

 

Přednáška Policie ČR, přednášky rodičů – plavčík, hasič, policista, lékař 

 

 

 

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2016/2017 nenavštívila naši mateřskou školu ČŠI 

 

ZÁVĚR ČŠI: 
(ze školního roku 2014/2015) 

 

Silné stránky školy: 

Řízení školy je komplexní a systematické. Povinná dokumentace MŠ je zpracována  

po formální i obsahové stránce na příkladné úrovni. ŠVP PV je kvalitně zpracovaný, jeho 

záměry jsou přijaté a realizované v praxi všemi zaměstnanci. 

Nadstandardní personální podmínky výrazně přispívají ke zvyšování kvality poskytovaného 

vzdělávání. MŠ je vybavena kvalitní audiovizuální a počítačovou technikou, včetně 

interaktivních tabulí. Spolupráce s partnery školy je na příkladné úrovni. 

 

Zásadní odstraněné a na místě neodstranitelné nedostatky: 

Zásadní nedostatky nebyly zjištěny 

 

MŠ poskytuje nadstandardní kvalitu předškolního vzdělávání. 
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Prohlubování kvalifikace učitelek MŠ 

v oblastech: 

 

 Předmatematická a matematická 

gramotnost 

 Čtenářská gramotnost 

 Polytechnické vzdělávání 

 Začít spolu 

 Respektovat a být respektován 

 Mediky interaktivního vzdělávání 

 Agrese dětí předškolního věku 

 

 Angličtina pro nejmenší 

 Spontánní aktivity dětí v přírodě 

 Ochrana člověka za běžných rizik 

 Jednoduché pokusy pro děti MŠ 

 Hra dětí v MŠ 

 Tvorba reklamních a propagačních 

materiálů, ICT gramotnost 

 Správná řeč, komunikativní 

dovednosti 

 Cvičení pro děti MŠ 

 Dívej, tvoř a povídej 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

 

 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016 

 

a) příjmy 

 

 

 

 

1. státní rozpočet 

 

 

 6 378 580 Kč 

 

2. provozní rozpočet 

 

1 551 345 Kč 

 

 

3. úplata za předškolní vzdělávání 

 

 

   567 750 Kč 

 

4. doplňková činnost 

 

            0 Kč 
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b) výdaje 

 

 

 

 

1. investiční výdaje celkem 

 

 

    59 992 Kč 

 

2. neinvestiční výdaje 

 

 z toho: 

 

 

- 

 

 

  

- náklady na platy pracovníků školy 
 

 

 6 506 895 Kč 

 

 

- ostatní osobní náklady 

 

 

      35 622 Kč 

 

 

- výdaje na učební pomůcky 

 

 

     84 792 Kč 

 

 

- ostatní provozní náklady 

 

 

 1 786 196 Kč 

 

 

 

 

14. Materiálně – technické vybavení školy 

Pro práci s dětmi Vybavení MŠ 
 nové didaktické pomůcky, hračky, knihy,  

DVD a metodiky pro práci s interaktivní tabulí 

 zakoupen nový interaktivní program pro práci 

s interaktivní tabulí – Edulab 

 zakoupena interaktivní tabule 

 zakoupena barevná tiskárna 

 SD disky 

 nově zbudované koutky pro lepší výchovnou  

a vzdělávací činnost 

 zmodernizovaný samostatný koutek pro 

environmentální výchovu  

 nové hrací koutky ze skladových prostor 

 ve smíšených třídách přizpůsobena výška 

umyvadel, stolů, židliček 

  zakoupeny ručníky a ložní povlečení,   

 zrekonstruován bezpečnostní systém u všech 

vchodů do MŠ – videotelefony, vstupy pouze  

na bzučáky - dokončení 

 malování školní kuchyně  

 dokoupeny mobily do všech tříd (omlouvání dětí 

SMS zprávou – odstranění rušivého elementu 

zvonění telefonů, odbíhání od dětí 
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 revize alarmu  

 zajištění didaktických pomůcek a hraček pro děti 

mladší tří let 

 dokoupeny sušáky na výtvarnou výchovu 

 nerezové podlahové rošty do kuchyně  

 

Modernizace školní zahrady  
 zakoupeny nové hrací prvky, koloběžky, hračky 

 údržba veškerých stávajících a nových 

zahradních prvků (nátěry dřevěného obložení 

pískovišť, dřevěných herních prvků, nátěry 

kovových průlezek, tabulí na malování křídou, 

opravy dřevěných průlezek – B, C 

 odstranění nevyhovujících herních prvků na ŠZ 

 upravila se další zahradní zákoutí – květinová  

a keřová výsadba,  

 kůra pod nově vysazené keře, záhonky 

 výměna písku ve všech pískovištích 

 

 

K zajištění stravování 

 

 Malování kuchyně a prostor v hospodářské 

budově,  

 Nákup nerezových stolů do školní kuchyně 

 

 

Zázemí pro zaměstnance 

 

 Malování kuchyně, přilehlých prostor  

 Čistění koberců, čalouněného nábytku,  

 Opravy lišt u koberců,  

 automatické pračky,  

 kotlů v kuchyni,  

 topení v MŠ 

 propadlých kanálů na ŠZ,  

 střechy,  

 Budování tříd na rozšířené aktivity školy (flétna, 

speciální vzdělávání – odklady školní docházky),  

 Regálů ve společném skladu pomůcek, 

 Modernizace vchodu u ředitelny,  

 Zvelebení školní zahrady  

(vykácení a osázení okrasnými keři – udržující 

etapa) apod. 

 

 

Specifické vzdělávací pomůcky 

 

Zakoupeny programy k výuce na interaktivní tabuli. 

Dokoupeny nové metodiky „Edulab“ k výuce  

na interaktivní tabuli,  nová interaktivní tabule do třídy 

Delfínků, nově vybavena učitelská i dětská knihovna, 

modernizace pokojíčků pro dětskou hru, didaktické 

pomůcky i pro děti mladší tří let. Zakoupen nový 

program pro ITC výuku dětí na interaktivních tabulích, 

postupné modernizace. 
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Vybavení školy audiovizuální  

a výpočetní technikou 

       

      -    6x fotoaparát 

- po celé MŠ bezdrátová internetová síť 

- 2 počítačové sestavy pro děti 

- 3 interaktivní tabule 

- 6 notebooků pro učitelky na jednotlivých třídách 

- 3 notebooky do kanceláří MŠ  

- 1 pevný počítač (ŠJ) 

- 1 tiskárna s kopírkou (barevná) 

- 2 tiskárny s kopírkou (černobílé) 

- 2 kopírka pro učitelky 

- 6 televizí 

- 6 DVD  

- 9 rádií 

 

 

 

15. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 

Předseda (vedoucí) organizace Lenka Šulcová 

Druh odborové organizace ČMOS 

Způsob spolupráce 

 

Aktivní, bezproblémová spolupráce, 

 projednání a shodnutí se na celém obsahu                               

kolektivní smlouvy       

 

 

 

 

V Hradci Králové. 24. 10. 2017 

Za zpracování odpovídá: Mgr. Ludmila Hamáková 


