Statutární město Hradec Králové zřizuje 11 samostatných mateřských škol
a 10 mateřských škol pod ředitelstvím základních škol. Školské obvody
mateřských škol zřízených statutárním městem Hradec Králové stanoví
obecně závazná vyhláška, kterou naleznete na webových stránkách
www.hradeckralove.org

Statutární město Hradec Králové zajišťuje předškolní vzdělávání dětí
ve 33 pracovištích mateřských škol s celkovým počtem 117 tříd a
maximálním počtem 2 950 míst ke vzdělávání. Předškolní vzdělávání
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na
jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských
vztahů. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do
základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Stávající městské MŠ disponují potřebným zázemím a jsou náležitě
vybaveny, jak z pohledu interiéru, tak i přilehlých prostor s odpovídajícími
venkovními herními prvky. Všechny fungují v režimu s celodenním provozem
a splňují potřebné parametry z pohledu hygienických i bezpečnostních
podmínek. Kolektiv pracovníků je zkušený a zvládá bezproblémově úkoly
vyplývající z plnění kurikulárních dokumentů.
Mateřskou školu si můžete vybrat na základě své vůle, ale doporučujeme
Vám přihlédnout ke spádové škole Vašeho bydliště.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ,
JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ 1166
PRACOVIŠTĚ – POŠTOVNÍ 38, BŘEZHRAD

Vedoucí učitelka: Bc. Gabriela Baranovičová, DiS.
6:30–16:30 hod.
495 454 124
skola@msbrezhrad.cz
www.msbrezhrad.cz
MŠ Březhrad nabízí téměř rodinné zázemí s menším počtem dětí ve
třídě. Blízkost přírody a okolí krásné zeleně poskytuje mnoho příležitostí
k environmentálnímu vzdělávání, k experimentování a k aktivnímu
pohybu. Děti získávají nové dovednosti prostřednictvím moderních
didaktických pomůcek a hraček. Pořádá se zde mnoho společných akcí,
které všem přináší spoustu nezapomenutelných zážitků. Cílem mateřské
školy jsou spokojené děti a rodiče.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK, HRADEC KRÁLOVÉ,
ŠVENDOVA 1127
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – KOTĚROVA 627

Ředitelka MŠ: Mgr. Martina Mandáková
Zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště: Bc. Tereza Pallová, DiS.
6:15–16:45 hod.
Švendova: 495 512 153, Kotěrova: 495 514 139
ctyrlistekhk@seznam.cz, ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
www.ctyrlistek.net
Mateřská škola Čtyřlístek se skládá ze dvou zařízení, a to MŠ Švendova
a MŠ Kotěrova. Obě budovy mají k dispozici zahradu plnou herních prvků
pro děti všech věkových kategorii. Škola je zapojena do projektu „Zdravá
školní jídelna“. Pro správnou životosprávu dětí dbáme i na pohybovou
stránku. Jsme zapojeni do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“, který motivuje děti k zdravému pohybu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD, HRADEC KRÁLOVÉ,
VEVERKOVA 1495
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – HRUBÍNOVA 1529

Ředitelka MŠ: Bc. Marie Pražáková, DiS.
Vedoucí učitelka pro odloučené pracoviště: Bc. Iva Zámečníková
6:30–16:30 hod.
Veverkova: 495 538 706, Hrubínova: 495 522 226
skolka.kamarad.hk@gmail.com
www.mskamaradhk.webnode.cz
MŠ Kamarád jde cestou globálně rozvojové vzdělanosti. Cílem je
podporovat kultivovanost, sebevědomí, všestranný rozhled. Směřuje
děti k rozvoji hodnot, respektu, tolerance a přátelství. Motivaci
spatřuje v zažívání úspěchu, vyjadřuje pochvalu za každou snahu.
V MŠ připomínáme zvyky a tradice národa, péči o životní prostředí
a vyhodnocení dopadu svého jednání na život.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, KAMPANOVA 1488
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – ALBERTOVA 767

Ředitelka MŠ: Bc. Ivona Struhařová
Zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště: Mgr. Eva Hrubá
Kampanova: 6:30–17:00 hod., Albertova: 6:30–16:15 hod.
Kampanova: 495 523 806, Albertova: 495 538 297
mskampanova@mskampanova.cz, msalbertova@mskampanova.cz
www.mskampanova.cz
Mateřské školy se nacházejí na Pražském Předměstí. Mezi přednosti
patří dobrá dopravní dostupnost, blízkost do centra a přitom klidné okolí
školy, které je mimo dopravní ruch. Hlavním cílem jsou spokojené děti,
které budou mít při všech činnostech v průběhu celého dne v mateřské
škole pocit bezpečí. Dále zájem o jejich osobu, potřeby, zdravý tělesný
a duševní rozvoj. Rovněž tak spokojení rodiče, kteří nám svěřují své děti
do péče.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK, HRADEC KRÁLOVÉ, URXOVA 342

Ředitelka MŠ: Bc. Kateřina Nováková
6:15–16:45 hod.
495 261 463
info@msklicekhk.cz
www.msklicekhk.cz
Mateřská škola Klíček je šestitřídní mateřská škola pavilonového typu,
která se nachází na sídlišti Plachta. Pracuje podle školního vzdělávacího
programu „Klíčkem otevíráme svět“, ve kterém se mimo jiné zaměřuje na
pěstování kladného vztahu k přírodě, na spolužití s lidmi se speciálními
potřebami, na angličtinu, kopanou, plavání, lyžování, keramiku, výtvarné
aktivity, řečovou průpravu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ
– KUKLENY, PRAŽSKÁ 198
PRACOVIŠTĚ – MARKOVA 870, KUKLENY
PRACOVIŠTĚ – OŘECHOVÁ 62, PLAČICE

Vedoucí učitelka Markova: Mgr. Barbora Medveďová
Vedoucí učitelka Plačice: Mgr. Ivana Kohoutová
6:30 – 16:30 hod.
Markova: 724 063 343, Plačice: 725 818 397
msmarkova@zskukleny.cz, msplacice@zskukleny.cz
www.zskukleny.cz
Mateřské školy mají za cíl připravit děti pro běžný život. Důraz je kladen
na udržitelný způsob života a na samostatnost dětí. MŠ Markova je
moderní MŠ, která poskytuje dětem možnost všestranného rozvoje
ve třídách i v prostorné, vybavené zahradě. Motto MŠ: „Pojďte děti,
pojďte hned, objevíme celý svět“. MŠ Plačice se nachází na okraji HK
v klidném prostředí. Výhodou jsou prostorné třídy, velká zahrada,
pobočka knihovny v budově. Motto MŠ: „Jsme samostatní a otevření
všemu novému“.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽICKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ,
SEVERNÍ 842
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – SLAVÍČKOVA 954

Ředitelka MŠ: Bc. Jordana Vařáková
zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště: Yveta Doubková
Severní: 6:30–16:30 hod., Slavíčkova: 6:15–16:30 hod.
Severní: 495 541 288, Slavíčkova: 495 546 070
ms.luzicka@seznam.cz, ms.slavickova@volny.cz
www.ms-luzicka-hk.webnode.cz, www.ms-slavickova-hk.webnode.cz
MŠ Lužická stojí uprostřed sídliště Sever na Slezském Předměstí
v dosahu MHD. Součástí je prostorná zahrada s herními prvky,
bazénkem a pískovišti. Odloučené pracoviště Slavíčkova se nachází
v klidném prostředí na Slezském Předměstí Jih v blízkosti MHD. Snahou
celého kolektivu je vytvářet příjemné klima, pěstovat v dětech čestnou
osobnost s dobrým vztahem ke svým kamarádům i k dospělým. Škola
doplňuje výchovu v rodině, zabezpečuje zdravý fyzický, psychický
a sociální rozvoj dítěte.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ
– MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39

Vedoucí učitelka: Mgr. Dana Patočková
6:30–16:30 hod.
725 791 351
dana.patockova@zs-malsovalhota.cz
www.zs-malsovalhota.cz
Mateřská škola je součástí malotřídní základní školy. Jedná se
o dvoutřídní mateřskou školu rodinného typu se sníženým počtem
dětí ve třídě. Obklopuje ji nádherné prostředí Přírodního parku Orlice
a městských lesů. Děti tráví dny v klidném, čistém prostředí a jsou
v každodenním kontaktu s přírodou. Motto MŠ „Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě!“ klade důraz na environmentální vzdělávání. Škola
respektuje vlídný přístup a individualitu každého dítěte.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, M. HORÁKOVÉ 1143

Ředitel MŠ: Mgr. Miroslav Pozler
6:15–16:30 hod.
495 261 663
info@msmhorakove.cz
www.msmhorakove.cz
MŠ M. Horákové je šestitřídní a nachází se na okraji Nového Hradce
Králové, kde z jedné strany sousedí s dětským hřištěm a z druhé
navazuje na prostory městského lesoparku. Ve třech patrových
pavilonech jsou vždy dvě třídy s celkovou kapacitou 162 dětí. Prostorná
školní zahrada dává možnost přenést na ni co nejvíce činností, včetně
řízených. Zahrada je využívána dětmi všech věkových skupin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ,
ŠTEFCOVA 1092
PRACOVIŠTĚ – MRŠTÍKOVA 752
PRACOVIŠTĚ – ŠTEFCOVA 1128

Vedoucí učitelka: Mgr. Taťána Metelková, Ph.D.
6:15–16:30 hod.
Mrštíkova: 606 776 972, Štefcova: 601 574 523
ms@stefcova.cz
www.ms.stefcova.cz
MŠ Mrštíkova a Štefcova mají 6 tříd. Nachází se v klidné části Malšovic
nedaleko řeky a lesa, mají samostatné velké zahrady. Děti jsou vedeny
k ochraně životního prostředí, zdravému životnímu stylu, vzájemné pomoci
a estetickému cítění. Jsou pořádány akce pro rodiče a děti. Z nadstandardních
činností nabízí keramiku, learngymnastiku, pěvecký sbor, výuku flétny,
angličtiny, plavání, atletiky, bruslení, lyžování a logopedickou péči.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NOVÝ HRADEC
KRÁLOVÉ, PEŠINOVA 146
PRACOVIŠTĚ – NA BIŘIČCE 1263

Vedoucí učitelka: Bc. Nicol Exnerová
6:30–16:30 hod.
495 264 679
exnerova@zsnovyhk.cz
www.zsnovyhk.cz
Mateřská škola Na Biřičce je součástí ZŠ Nový Hradec Králové.
Je to dvoutřídní mateřská škola rodinného typu v těsné blízkosti
novohradeckých lesů a rybníka Biřičky. Zaměřuje se především na
environmentální výchovu. Třídy jsou vybaveny moderními hračkami,
pomůckami i interaktivním zařízením. Součástí je zahrada vybavená
moderními herními prvky. Motto MŠ zní: „Nedaleko lesíčka, stojí naše
školička. Všichni se tu máme rádi, zvířátek jsme kamarádi“.

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
HRADEC KRÁLOVÉ – PLOTIŠTĚ, P. JILEMNICKÉHO 420
PRACOVIŠTĚ – POBŘEŽNÍ 230, PLÁCKY
PRACOVIŠTĚ – PETRA JILEMNICKÉHO 160, PLOTIŠTĚ NAD
LABEM-SEVER

Zástupkyně ředitelky pro předškol. vzděl.: Veronika Syrovátková Halvová
Plácky: 6:30–16:00 hod., Plotiště: 6:30–16:30 hod.
Plácky: 495 212 875, Plotiště: 495 211 774
msplacky@zsplotiste.cz, mssever@zsplotiste.cz
www.msplacky-rybicka.cz, www.msseverka.cz
Mateřská škola Plácky se nachází u řeky Labe na Pláckách. Součástí
je zahrada s pěstitelským koutkem, který se využívá při realizaci
projektu „Rybička zahradník“. Druhým odloučeným pracovištěm je
MŠ Plotiště. Součástí MŠ je tělocvična, veřejné hřiště s herními prvky
a mlhoviště. Mateřské školy jsou zaměřeny na environmentální výchovu.
K nabízeným aktivitám patří kroužek angličtiny, celoroční výuka plavání,
kurz lyžování, škola v přírodě.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODZÁMČÍ, HRADEC KRÁLOVÉ,
SVATOJÁNSKÁ 680/15

Ředitelka MŠ: Bc. Dana Dvořáková
6:30–16:30 hod.
495 261 036
mspodzamci@mspodzamci.cz
www.mspodzamci.cz
MŠ zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti ve čtyřech věkově smíšených
třídách dle školního vzdělávacího programu „Krůčky za poznáním“.
Děti se mohou účastnit pravidelné výuky plavání, lyžařského výcviku,
školy v přírodě a navštěvovat „Zábavnou angličtinu“, „Dramaťáček“,
„Sporťáček“ nebo pěvecký sbor „Svatojánek“. Každý školní rok je zahájen
Pohádkovou cestou lesem a zakončen velkolepou zahradní slavností.
Podporujeme tak úzkou spolupráci s rodiči.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, HRADEC
KRÁLOVÉ, MANDYSOVA 1434

Vedoucí učitelka: Bc. Petra Tichá Márová
6:15–16:45 hod.
495 279 740
ms.pohadka@mandyska.cz
www.ms-pohadka.cz
MŠ Pohádka je součástí ZŠ Mandysova na Moravském Předměstí.
Pohádkové prostředí se snaží vytvářet pro děti pohodové a podnětné
klima. MŠ úzce spolupracuje se základní školou, podporuje zdravý životní
styl a nabízí spoustu pohybových aktivit, akcí pro děti, sourozence
i rodiče. K tomu využívá velké dětské hřiště, které slouží i veřejnosti.
S využitím pohádek chce připravit děti na zvládnutí školní docházky
a úspěšnou cestu celým životem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO, HRADEC KRÁLOVÉ,
ŠTEFÁNIKOVA 373
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – HRADECKÁ 1

Ředitelka MŠ: Mgr. Eva Kotková
Zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště: : Bibiana Bervidová
Štefánikova: 6:15–16:45 hod., Hradecká: 6:15–16:45 hod.
Štefánikova: 495 261 671., Hradecká: 495 266 168
info@skolkaslunicko.cz
www.skolkaslunicko.cz, www.slunicko-trebes.cz
Vzdělávání MŠ se opírá o lidové tradice a podporuje rozvoj zdravého
životního stylu. Děti se seznamují s kulturou naší společnosti, získávají
smysl pro řád a pravidla. Nadání a talent dětí se rozvíjí v celé řadě
doplňujících programů. K mateřské škole patří odloučené pracoviště MŠ
Hradecká. Její vnitřní uspořádání umožňuje vytvoření pohodové rodinné
atmosféry, která staví na vzájemném setkávání dětí a úzké spolupráci
s rodiči.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ
– SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66
PRACOVIŠTĚ – K DOLÍKÁM 121
PRACOVIŠTĚ – K METEORU 751

Zástupce pro řízení MŠ: Mgr. Markéta Červená
6:30–16:30 hod.
K Dolíkám: 495 436 022, K Meteoru: 495 260 692
skolka@zssvobodnedvory.cz
www.mssvobodnedvory.cz
MŠ K Dolíkám se nachází v okrajové části města ve Svobodných Dvorech
v nevšedních prostorách prvorepublikové vily. Třídy jsou vybaveny
didaktickými pomůckami a hračkami. Součástí je prostorná, udržovaná
zahrada s travnatou plochou. MŠ K Meteoru v nově vybudované přízemní
budově se zahradou je situována v klidné a bezpečné části Svobodných
Dvorů. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem a interaktivní tabulí.
Školní zahrada disponuje netradičními herními prvky, oválnou dráhou se
speciálním gumovým povrchem a zastřešenou terasou.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JOSEFA GOČÁRA,
HRADEC KRÁLOVÉ, TYLOVO NÁBŘEŽÍ 1140
PRACOVIŠTĚ – ŠKROUPOVA 693

Vedoucí učitelka: Mgr. Jitka Kouklíková
6:15–16:45 hod.
495 444 421
kosticky@msjghk.cz
www.msjghk.cz
Čtyřtřídní mateřská škola se nachází v centru Hradce Králové. Školu
obklopuje prostorná zahrada se vzrostlou zelení, herními prvky, pískovišti
a bazénem. MŠ se zaměřuje především na spokojenost dětí, podporu
vztahů mezi dětmi navzájem. Při vzdělávání volí metody založené na
vlastní aktivitě dítěte, na jeho pohybu, tvoření, experimentování, na
hře, spolupráci dětí, metody založené na prožitku dítěte. Dětem všech
věkových kategorií MŠ zajišťuje celoroční plavecký kurz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ,
ÚPRKOVA 1
PRACOVIŠTĚ – ŠTEFCOVA 1125
PRACOVIŠTĚ – HOLUBOVA 792

Vedoucí učitel: PhDr. Martin Jílek, Ph.D.
6:30–16:30 hod.
Štefcova: 495 263 310, Holubova: 495 260 673
ms@zsuprkova.cz
www.zsuprkova.cz
V MŠ Štefcova jsou aplikovány prvky pedagogického systému italské
lékařky Marie Montessori a disponuje širokou škálou Montessori
didaktických pomůcek. Součástí školy je výuková ekozahrada a zahrada
s herním vybavením - průlezky, labyrint z živého plotu, pergola. MŠ
Holubova stojí v areálu ZŠ Úprkova. Prostorné herny jsou vybaveny
didaktickým materiálem rozvíjející u dětí kreativitu a logické myšlení.
V MŠ je vybudovaná ekologická zahrada se želvím výběhem, výuková
stezka lesních živočichů či hydrometeorologické centrum.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, TŘEBECHOVICKÁ 837
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – ŠKOLNÍ 85, SLATINA

Ředitel MŠ: Mgr. Zdeněk Švec
Vedoucí učitelka pro odloučené pracoviště: Iveta Jůzová
Třebechovická: 6:30–16:30 hod., Slatina: 6:15–16:15 hod.
Třebechovická: 495 542 679, Slatina: 495 542 978
mstrebechovicka@gmail.com, ms.slatina@gmail.com
www.mstrebechovicka.cz, www.msslatinahk.cz
Mateřská škola, která jako jedna ze tří v Hradci Králové nabízí ve svých
řadách učitele - muže. Prostředí MŠ je velmi podobné tomu rodinnému,
s profesionálním a lidským přístupem k výchově a vzdělávání všech
dětí. O děti se starají plně kvalifikovaní učitelé. V průběhu školního roku
škola organizuje společné akce pro rodiče a děti. Děti se účastní školy
v přírodě, kurzu plavání a posilují zdraví v solné jeskyni.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ-VĚKOŠE,
K SOKOLOVNĚ 349

Ředitelka MŠ: Mgr. Ludmila Hamáková, MBA
6:30–16:00 hod.
495 213 121
vekose.ms@volny.cz
www.ms-vekose.cz
Mateřská škola Věkoše je šestitřídní a klade důraz na individuální
dozrávání dle osobnostně orientované výchovy ve věkově smíšených
třídách. V předškolních třídách se věnuje pozornost na přípravu
jednotlivců pro vstup do základní školy. Základní vzdělávací nabídka
je obohacena různorodými nadstandardními aktivitami. K mateřské
škole také patří rozlehlá zahrada, která je v současné době upravována
podle projektu „1. dendrologická školka“. Dále tu najdete vlastní kuchyň
a prádelnu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVONEČEK, HRADEC KRÁLOVÉ,
ČAJKOVSKÉHO 1093
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – ŠTECHOVA 1327

Ředitelka MŠ: Mgr. Jana Šulcová
Zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště: Mgr. Petra Bláhová
6:30–17:00 hod.
Čajkovského: 495 263 679, Štechova: 495 270 713
mscajkovskeho@volny.cz
www.mszvonecekhk.cz
Mateřská škola Zvoneček sídlí v Malšovicích, v blízkosti hradeckých
lesů. Hlavním cílem je vytvářet dětem podnětné, zajímavé a především
obsahově bohaté prostředí. Školu slučují dvě pracoviště – Čajkovského
a Štechova. Osmitřídní škola disponuje kapacitou 200 dětí. Mezi rozšířené
činnosti patří například keramika, plavání, lyžování, badminton. Snahou
je vytvářet dětem klidné a příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit
dobře, spokojeně a bezpečně.

MATEŘSKÉ ŠKOLY JINÝCH ZŘIZOVATELŮ:
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové,
Sokolská 581
tel.: 495 832 407, e-mail: kovandova.blanka@seznam.cz, www.skola.fnhk.cz
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec
Králové, Hradecká 1231/11b
tel.: 495 514 814, e-mail: info@specialnihk.cz, www.specialnihk.cz
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 549
tel.: 495 272 398, e-mail: info@neslhk.com, www.neslhk.com
Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové
tel.: 731 598 681, e-mail: lenka.tomasova@czshk.cz,
www.ms-materidouska.webnode.cz
Mateřská škola Sion, Hradec Králové, Na Kotli 1201
tel.: 495 270 485, e-mail: skolka@sion.cz, www.sion.cz/skolka/
Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o., Hrubínova 1458
tel.: 495 538 989, e-mail: prointepo@prointepo.org , www.prointepo.org
Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Nerudova 1180
tel.: 495 535 955, e-mail: info@daneta.cz, www.daneta.cz
Mateřská škola Antonie s.r.o., Pražská 591
tel.: 777 158 562, e-mail: msantonie@seznam.cz, www.msantonie.cz
Safari Baby Club - mateřská škola, Mrštíkova 1122/40
tel.: 774 123 222, e-mail: m.pohlova@email.cz, www.safariclub.cz
Lesní mateřská škola Na Větvi, Na Výsluní 1697/13
Tel.: 737233706, e-mail: lmsnavetvi@seznam.cz, www.lmsnavetvi.cz/

KONTAKT

Statutární město Hradec Králové
Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Ing. Zbyněk Bárta
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
+420 495 707 700
zbynek.barta@mmhk.cz
www.hradeckralove.org

