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1 Základní údaje o škole 

 

Název školy Mateřská škola, Hradec Králové _ Věkoše, 

K Sokolovně 349 

Sídlo školy K Sokolovně 349, Hradec Králové 503 41 

IČO 71000640 

RED_IZO (resortní identifikátor právnické osoby) - 600088456 

IZO (identifikační znak školy) - 107581876 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel školy Statutární město Hradec Králové, Československé 

armády 408, Hradec Králové 502 00 

Kontakt - 495707700 

Vedení školy - Mgr. Ludmila Hamáková, MBA, MBE 
+420 720 221 413 

- Bc. Jaroslava Havlasová 
+420 725 392 995 

- Jitka Kolářová 
+420 724 809 380 

Adresa pro dálkový přístup  

Kontakty - Telefon MŠ - 495213121 
- Telefon ŠJ - 495218812 
- Email – vekose.ms@volny.cz 
- Www.ms-vekose.cz 
- ID datové schránky – r2yumeu 

Bankovní spojení - 19338511/0100 

Údaje o zapsaném spolku při škole - Název 
- Registrace 
- Zaměření 
- Kontakt 

Součást školy - Školní jídelna 

Délka provozu školy - 6. 30 hod. – 17. 00 hod. 

Kapacita školy - 150 dětí 
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2 Charakteristika školy 

Mateřská škola, Hradec Králové – Věkoše se nachází v klidné okrajové části Hradce Králové, 

kde děti nejsou rušeny hlukem ani ruchem města. Poloha mateřské školy nedaleko centra – 

s rychlou a pohodlnou dostupností MHD i možností parkování u MŠ, umožňuje kulturní  

i společenské vyžití, zároveň poskytuje dostatečný kontakt s přírodou. Budova je rozdělena do 

čtyř pavilonů. Ve třech dvoupodlažních pavilonech je rozmístěno šest prostorných tříd 

s hernou, sociálním zařízením, šatnami a kuchyňkou. Ve čtvrtém pavilonu je hospodářská část 

vlastní kuchyní, prádelnou a kancelářemi. K mateřské škole patří rozlehlá zahrada s parkovou 

úpravou, která v současné době prochází celkovou rekonstrukcí tak, aby plně vyhovovala 

potřebám dětí a zároveň zabezpečovala i sportovní vyžití. 

Mateřská škola, Hradec Králové – Věkoše je šesti třídní mateřská škola, ve které se vzdělávají 

děti zpravidla od 3 do 6 let. V každé třídě je v průměru 25 dětí a dělí se na 4 třídy heterogenní 

a 2 třídy homogenní. Ve 4 heterogenních třídách se vzdělávají děti od tří do pěti let a klade se 

zde důraz na individuální dozrávání, osobnostní rozvoj na základě osobnostně orientované 

výchovy. Ve dvou homogenních – předškolních třídách se vzdělávají děti od pěti do šesti let  

a vedle osobnostně orientované výchovy se zde klade důraz na přípravu jednotlivců pro vstup 

do základní školy.  

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má název: „Objevujeme svět“ 

Plánování výchovně vzdělávací práce vychází z teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera 

tak, aby nabídka všech činností v tématu rozvíjela všechny typy inteligencí a děti si mohly vybrat 

činnost, která je zajímá, která odpovídá jejich schopnostem a možnostem. 

Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívání dětské zvídavosti  

a potřeby objevovat. Vede děti k individuální práci a vytváří podmínky pro jejich činnost. 

V dítěti probouzí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu 

ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže. Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale 

naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. 

Vize: 

Vytvořit pro děti takovou mateřskou školu, do které se děti těší a učí se v ní vše potřebné pro 

život. 

Filosofie mateřské školy: 

Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného 

člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí.  

„Uvědomí-li si člověk svou jedinečnost na tomto světě, pochopí ji jako odpovědnost k vnějšímu 

prostředí, živým organizmům, ostatním lidem i vůči sobě samému.“ 
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3 Vzdělávací program školy 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 „Objevujeme svět“ 

 

Školní vzdělávací program je koncipován do sedmi integrovaných 

bloků, slouží k rozvíjení základních lidských hodnot, dosažené 

dobré úrovně dovedností, zkušeností, poznatků a vědomostí dětí 

tak, aby se šťastné a spokojené děti staly zdravými, vyrovnanými 

jedinci, kteří si váží sami sebe i druhých lidí.  

 

Dlouhodobé cíle ŠVP PV: 

Kooperativní učení, respektování individuálních potřeb dětí, 

samostatnost dětí, zlepšení jazykové vybavenosti dětí i personálu, 

ekologická i etická výchova apod. 

 

 

PANDEMICKÝ ŠKOLNÍ ROK – COVID 19 

Tento školní rok nám nejvíce ztěžovalo onemocnění Covid 19. Během pandemie 

se výuka téměř všude scvrkla jen do základních vědomostí, dovedností a návyků. 

Kdo mohl, zůstával doma a snažil se o domácí vzdělávání. Kdo nemohl, 

navštěvoval mateřskou školu, která musela okamžitě reagovat na nastalou 

situaci a plně se řídila nařízeními hygienické stanice a ministerstva školství. 

Pokud byla mateřská škola plně uzavřena, či chybělo víc jak 50 % dětí,  

probíhala distanční výuka (hlavně pro předškolní děti). I přes nepříznivou 

epidemiologickou situaci jsme školní rok zvládli a těšíme se, že tato nepříznivá 

doba brzy skončí a vše se vrátí do normálních kolejí . 
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4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Kapacit

a 

Počet 
pedagog

ů 

Počet 
tříd/oddělen

í 

Počet 
dětí/žák

ů 

Počet 
dětí/žák

ů na 
třídu 

Počet 
dětí/žáků 

na 
pedagoga 

Mateřská škola 150 13 6 150 25 12,5 

Mateřská škola       

Školní jídelna 200 x x 150 x x 

Školní výdejna 
 x x  x x 

pozn.: pokud má škola více součástí, každou uvede na samostatný řádek (přidá řádek) 
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5 Materiálně technické podmínky školy 

- stručný popis (pro každou součást zvlášť) 

Budovy, pavilony 

4 zastaralé budovy, ve kterých je velká potřeba výměny 

oken, zateplení všech budov, oprava propojovací 

prosklené spojovací chodby, modernizace školní 

kuchyně apod.  Celková rekonstrukce  

a modernizace mateřské školy je slibována investičním 

odborem MMHK více jak 10 let. 

Třídy, herny, odborné pracovny, 

knihovna multimediální učebna apod. 

V rámci modernizace tříd jsme pořídili: 

 
 dětské židličky 

 skříňka na pitný režim 

 lavička  

 čističky vzduchu do všech tříd 

 set boxy 

 magnetickou tabuli 

 set na pohybové aktivity 

 Magna stavebnice 

 Hledej a najdi stavebnice 

 Závod obličejů – emoční stavebnice 

 Sada nahrávacích skřipců 

 

V rámci modernizace fungování mateřské 

školy jsme pořídili: 

 
 Program mzdy 

 E-neschopenka 

 2x úklidový vozík, mopy 

 Vrtačku 

 Vazač 

 Židle pro zástupce MŠ (2x) 

 Botník a věšák k ředitelně 

 Sušičku 

 4x set box 

 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 

K mateřské škole patří rozlehlá 

zahrada, která je koncipovaná jako park, 

osázena vzrostlými stromy a keři. Zahrada 

v současné době prochází modernizací se 

zacílením k projektu „1. dendrologická 

školka“. Na zahradě najdeme dřevěné hrací 

prvky, pískoviště, provazové průlezky, 

pružinové houpačky apod. Děti zde mají 

možnost různého vyžití (jízdy na koloběžkách, 

dětských odstrkovadlech, míčové hry, 

zahradničení, pokusy s vodou, výtvarné 
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tvoření apod.  V létě je využíván bazén  

se sprchovým hřibem a „rozstřikovala“. 

 

V rámci projektu 1. dendrologická 

školka jsme naši zahradu obohatili o tyto 

prvky: 
 „Věkošánci v přírodě“ – vstupní 

poutač 

 Věž poznání (stromy, hmyz, 

byliny, ptáci – obrázky i popis) – 

vše zde uvedené najdete na naší 

zahradě 

 7x popis stromu, listu, plod + 

frotáž 

 Kuličkolam 

 Motýlí zahrádka (+ popis) 

 Budka, krmítka 

 2x vrbové loubí 

 Bylinková zahrádka 

 Hmyzí hotel (+ popis) 

 Kompostér (+ popis) 

 Ježkovník (+ popis) 

 Hadí stezka 

 Broukoviště (+ popis) 

 Bahniště 

 Ohniště 

 Dendrofon 

 Dětská kuchyňka z palet 

 Prořez a úprava stromů, keřů 

 Osázení nových stromů, keřů 

 Ve spolupráci se Střední školou 

služeb, obchodu a gastronomie HK 

jsme zahradu mateřské školy 

osázeli jarními i letními květinami 

 Zakoupili jsme novou sekačku na 

trávu 

 3x nová plachta na pískovišti 

 Opravili jsme pružinové houpačky 

 Opravili jsme prolézací tunely 

 

 

Sportovní zařízení 

 

 

 

Dílny, pozemky 
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Školní jídelna 

V rámci modernizace školní kuchyně jsme 

pořídili: 

 
 Konvektomat - investice 

 Gastro myčka 

 Kráječ 

 Profesionální mixér 

 Program VIS 

 Mrazák 

 Kávovar 

 Lednička 

Žákovský nábytek 

V jednotlivých třídách je moderní nábytek, 

který dle finančních možností obnovujeme, 

modernizujeme a doplňujeme dle aktuální 

potřeby. Pro děti se snažíme vytvářet 

podnětné a bezpečné prostředí. 

 
 Židličky 

 Pitný režim 

 Renovace stolů, skříní 

 Pitný režim 

 Lavička do šatny 

 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím 

Jednotlivé třídy vybavujeme moderními 

didaktickými pomůckami – interaktivní 

tabule, tablety, notebooky, interaktivní 

pomůcky – Bee-bot, Beruška, skřipce, Albi 

tužky a naučné audiovizuální knihy 

s otázkou, logické hry – Logiko Picolo, 

tangramy, hlavolamy. 

 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 

texty 

Nové knihy, které do mateřské školy 

pořizujeme, směřujeme k tématu  

1. dendrologická školka: 

 
 KNIHA LESA 

 Pohádka lesa 

 Stromy a jiné dřeviny 

 Objevuj svět brouků 

 Co se šeptá v trávě 

 Obejmi mě, prosím 

 Encyklopedie lidské tělo 

 Strom 6x 

 Moje první dějiny světa 

 Enviromentální výchova v MŠ 

 Už vím proč? Zvířata 
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Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

V tomto školním roce jsme zřídili jednu třídu 

i pro dvouleté děti, pro které jsme vytvořili 

podnětné a bezpečné prostředí. Přizpůsobili 

jsme třídu dětským potřebám – uzavřené 

skříňky, správná výška stolů a židliček 

(dokoupení), nové didaktické hračky a 

pomůcky, knížky (leporela, lidová říkadla a 

písničky apod.), dále jsme pořídili 

odstrkovadla, žíněnky, velká,počítadla, cesty 

a labyrinty, kostky a stavebnice  pro dvouleté 

děti. V neposlední řadě jsme dokoupily 

hygienické pomůcky pro danou věkovou 

skupinu (koš na plíny, přebalovací podložky, 

vlhčené ubrousky apod.)  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

1x stolní počítač 

4x tiskárna s kopírkou 

1x kopírka 

2x tiskárna 

10x notebook 

7x tablet 

2x stolní počítač pro děti 

3x interaktivní tabule 

1x interaktivní pomůcka Bee-bot 

2x skřipce 

10x Albi knihy 

1x Televize do třídy A s připojením na 

internet 

 
 Program: Program ISOPHIE – 

diagnostika dětí 

 

Investiční rozvoj 1x – konvektomat ŠJ 
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6 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

6.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 hlavní činnost doplňková č. 

  
FYZICKÉ 
OSOBY 

ÚVAZKY 
FYZICKÉ OS. ÚVAZKY 

Počet pracovníků celkem     

Počet učitelů v ZŠ     

Počet asistentů pedagogů v ZŠ     

Počet školních asistentů,  
     chův v ZŠ 

    

Počet učitelů v MŠ 13 12,7 0 0 

Počet asistentů pedagogů v MŠ 1 1   

Počet školních asistentů,  
     chův v MŠ 

1 1   

Provozní zaměstnanci ZŠ       

Provozní zaměstnanci MŠ 7 7   

Obchodně provozní zaměstnanci 
ŠV 

 -  -   

Obchodně provozní zaměstnanci 
ŠJ 

 -  -   

pozn.: provozní zam. – školník (-ice), domovník (-ice), uklízečky 
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6.2 Pedagogičtí pracovníci 

 

a) Podle úvazku, odborné kvalifikace a aprobace ve výuce 

    
Počet 

pedagogů 
Komentář 

Základní 
škola 

středoškolské 
vzdělání 

0  

 

vysokoškolské 
vzdělání 

0  

 

bez kvalifikace  0 
  

Mateřská 
škola 

středoškolské 
vzdělání 

 8 
  Absolventi střední pedagogické 
školy, 100% kvalifikace 

vysokoškolské 
vzdělání 

 6 

    Bc. – 5x  
Mgr. – 2x 
MBA – 1x 
MBE – 1x 

bez kvalifikace  0 
  

 

b) Podle věkové skladby a pohlaví 

  Do 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let nad 55 let v důch. věku 

  muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

Asistent pedagoga   1                  

Pedagogové MŠ    1   2    3     6    1 

 

6.3 Provozní pracovníci 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Pracovní 
zařazení 

Vzdělání 
(odborné/bez 
odborného) 

Úvazek 
Fyzické 
osoby 

 školnice 
Středoškolské 

s výučním 
listem 

1 1 

 uklízečka 
Středoškolské 

s výučním 
listem 

1 3 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Pracovní 
zařazení 

Vzdělání 
(odborné/bez 
odborného) 

Úvazek 
Fyzické 
osoby 

 Školní 
asistent 

Středoškolské 
s výučním 

listem 
1 1 

     

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Pracovní 
zařazení 

Vzdělání 
(odborné/bez 
odborného) 

Úvazek 
Fyzické 
osoby 

 Vedoucí 
školní jídelny 

Středoškolské 
s maturitou 

1 1 

 Vedoucí 
kuchařka 

Středoškolské 
s výučním 

listem 
1 1 

 Pomocná 
kuchařka 

Středoškolské 
s výučním 

listem 
1 1 

 Pomocná 
kuchařka 

Základní 
vzdělání 

1 1 

 

7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

7.1 Údaje o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání 5/2021 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Podané žádosti Přijaté děti 

celkem z toho dívky celkem z toho dívky 

Nový počet dětí k 1. 9. 2021  51 24   45 23  

z toho k povinnému 
vzdělávání 

 3 2  3 2  

Počet dětí během školního 
roku (uvolněná místa) 

2  0  2  0  

z toho k povinnému 
vzdělávání 

1  0  1  0  
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7.2 Údaje o počtech dětí ve školním roce 2020/2021 

  

Počet tříd Počet dětí 

z toho děti se 
speciálními 

vzdělávacími 
potřebami 

z celku děti v 
povinném 
vzdělávání 

    celkem dívky celkem dívky   

Základní škola       

Mateřská škola  6  140 58  1  0   47  a 2IVP 
 

7.3 Podpůrná opatření 

Ročník 

Počet dětí/žáků 
s doporučeným 

podpůrným 
opatřením 

Stupeň podpůrného opatření, komentář 

ZŠ    

MŠ 1 4 

 

7.4 Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 

 
20/21 

 

21/22 

Celkový počet dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání 49 48 

Počet dětí k individuálnímu vzdělávání 2 2 

Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly v MŠ) 13 4 

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

po 1.9.) 
0 0 
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8 Výchovně-vzdělávací proces 

8.1 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Projekty – Pošli to dál 
                    Bezpečná školka s pravidly 
                    Dobrý začátek Absence speciálního pedagoga 

 Etický kodex 
Velké množství dětí ze znevýhodněného 
sociokulturního prostředí 

 Otevřená komunikace s rodiči   

 Zachovávání diskrétnosti ze strany 
pedagogů   

 Dobrá atmosféra ve škole i na třídách   

 Spokojenost pedagogů s ŠVP   

 Dostatečné množství pedagogů   

 100% kvalifikovanost pedagogů   

 Spokojenost všech zaměstnanců na škole   

    

Příležitosti Hrozby 

Rozšíření komunikačních kanálů s využitím 
nových technologií a postupů  Státní legislativa 

Proškolení všech pracovníků v IT technice  Větší potřeba asistentů 

Zapojení dalších rodičů do realizace 
školních projektů  Covid 19 

Materiální podpora a sponzorství od 
rodičů   
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Projekt, akce, činnost v rámci 

prevence sociálně patologických jevů 
Komentář 

Dobrý začátek 
Projekt se zaměřuje na rozvoj sociálních  

a emočních kompetencí předškolních dětí 

Pošli to dál 

Etický projekt s využitím cností – seznámení 

s principy a zásadami etické výchovy a následná 

implementace do výchovně vzdělávacího 

projektu 

Bezpečná školka s pravidly 

Projekt obsahuje čtyři tematické celky 

s nabídkou konkrétních činností vedoucích 

k osvojení pravidel bezpečného chování 

v reálném životě. 

Přednášky z řad rodičů – voják, lékař, 

hasič, zdravotník, plavčík, kriminalista, 

policista apod. 

Cílem tohoto projektu je přiblížit práci rodičů, 

záchranářů a seznámit se s pravidly, která 

k jednotlivým povoláním patří. 

  

  

Tyto projekty se nekonaly, ohled jsme 

brali na epidemiologickou situaci 

v celém světě. Plně jsme dodržovali 

nařízení hygienické stanice a MŠMT. 

 

  

 

8.2 Údaje o dalším vzdělávání vedoucích pracovníků 

INKLUZE  
 

2 
V rámci Šablon III – projekt ESF, 
orientace v problematice  

Pracujeme s předškolákem 1 Prohlubování odborné kvalifikace 

 Nutná příprava na kontrolu ČŠI 
V mimořádné době 

1 Prohlubování odborné kvalifikace 

Úvod do Hejného metody 
v předmatematické výchově 

2 
Prohlubování odborné kvalifikace 
ON LINE 

Metoda dobrého startu 2 
Prohlubování odborné kvalifikace 
ON LINE 

Skutečně zdravá škola 13  

 
ŠJ 

Projekt – SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 
SŮL A CUKR – ON LINE 
 
Konference školního stravování Aldis 

 
 

 
1 
 
1 

Proškolení a projednání plnění 
jednotlivých kroků k získání 

bronzového certifikátu, 
PRŮBĚŽNÉ KONZULTACE 
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Program vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

Počet 
zúčastněných 

Stručná charakteristika, 
komentář 

Pravidla a rituály v praxi MŠ 1 Prohlubování odborné kvalifikace 

Individualizace vzdělávání v praxi MŠ 1 Prohlubování odborné kvalifikace 

 Centrum kolegiální podpory 12  
Dobrý začátek - projekt ESF  
ON LINE 

 Klokanovy školky 4  
Vzájemné učení pedagogů  
- projekt ESF - ON LINE 

Úvod do Hejného metody 
v předmatematické výchově 

2 
Prohlubování odborné kvalifikace 
ON LINE 

Metoda dobrého startu 2 
Prohlubování odborné kvalifikace 
ON LINE 

Podpora správného rozvoje řeči 2 
Prohlubování odborné kvalifikace 
ON LINE 

DIAGNOSTIKA ISOPHIE 6 
Prohlubování odborné kvalifikace 
ON LINE 

 

 

SAMOSTUDIUM PEDAGOGŮ   

Výroba pomůcek pro projekt  
1. dendrologická školka 

13 
Vzniká naučná stezka, kde se 
budou plnit jednotlivé úkoly 

Distanční vzdělávání 13 
Naučit se vzdělávat v nelehké 
době - Covid 19 

ON LINE vzdělávání, rady, porady           13 
Naučit se pohybovat v ON LINE 
prostoru, i provozní pracovníci 

Třídní projekty v MŠ 13 Autor: Zora Syslová 

Dobrý začátek 13 Projekt 

Začít spolu 13 Autor: A. Gajdošová 

Odemykání dětského potenciálu 13 Autor: Jan Můhlfeit 
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8.3 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
a) Nadstandartní aktivity v rámci ŠVP 

Seznam nadstandartních aktivit 
na škole (součást ŠVP) 

Stručná charakteristika Počet dětí 

Dendrologická školka – projekt 
školní zahrady 

Bližší seznamování s přírodními 
zákonitostmi, poznávání všemi 
smysly, využití zážitkového 
učení, situačního učení, učení 
navzájem apod. 

150  

 Seznamování s cizími jazyky AJ 
Příprava pro život 
v multikulturním světě  

 150 

 Šikulka (výtvarné zaměření) 
Výtvarné tvoření pomocí 
netradičních technik s využitím 
neobvyklých materiálů 

 150 

 Keramika 
Práce s keramickou hlínou, 
glazurami, šlikrem, výtvarnými 
nástroji 

 150 

 Zpívánky 
Hudebně pohybové aktivity 
podporující pozitivní vztah 
k hudebním činnostem 

150  

 Ekologické výpravy 

4x ročně poznáváme hradecké 
lesy a různá významná místa 
přírodního prostředí Hradce 
Králové (Soutok Labe a Orlice, 
Šimkovy sady, Jiráskovy sady 
apod.) 

 0 

 

b) Nadstandartní aktivity mimo ŠVP (hrazené rodiči) 

Seznam nadstandartních aktivit 
na škole (mimo ŠVP) 

Stručná charakteristika Počet dětí 

 Celoroční plavání 
Bližší seznamování s vodou, 
s vodními hrátkami, základů 
plavání 

 0 

 Lyžařský kurz 
Seznámení a nácvik základů 
lyžování 

0 

 Škola v přírodě Neuskutečnila se – Covid 19  0 

      

 Tyto aktivity se nekonaly, ohled 

jsme brali na epidemiologickou 

situaci v celém světě. Plně jsme 

dodržovali nařízení hygienické 

stanice a MŠMT. 
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c) Účast dětí v soutěžích  

Název soutěže 
Počet 

zúčastněných 
dětí 

Umístění, 
ocenění 

Tyto aktivity se nekonaly, ohled jsme 

brali na epidemiologickou situaci 

v celém světě. Plně jsme dodržovali 

nařízení hygienické stanice a MŠMT. 

  

   

 TÁTO, MÁMO, zasaď strom 50  
 Pochvala za   
účast 
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d) Významné akce školy  

Název akce Stručná charakteristika 
Počet 
dětí 

Pro koho byla 
akce určena 
(děti, rodiče, 

veřejnost) 

 Etiketa stolování 
Praktické návody zásad 

stolování hravou formou  
50   Předškolní děti  

 Fotografování  150   

 Zápis do MŠ    

Skutečně zdravá škola (červen 2021)  přednáška 50 předškolní děti 

Malá technická univerzita  
(červen 2021) 

Vzdělávací program 50 Předškolní děti 

 Zahradní slavnost 
Rozloučení s předškoláky a 

zahradní pouť  
150  Děti 

    

    

    

    

    

    

    

    

Tyto projekty se nekonaly, ohled 

jsme brali na epidemiologickou 

situaci v celém světě. Plně jsme 

dodržovali nařízení hygienické 

stanice a MŠMT. 

      

      

    

    

 

 

 

 

 

8.4 Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 

 

Kontrolní orgán: ČŠI 

 

Datum: 16. 2. – 18. 2. 2021 

 

Zaměření kontroly: Hloubková inspekce 

 

Výsledek: 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 realizovatelné v praxi všemi zaměstnanci.  
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Od minulé inspekční činnosti byla pořízena řada učebních pomůcek včetně digitálních, třídy 

byly uspořádány do center   aktivit v rámci zařazení prvků programu Začít spolu. Škola úspěšně 

realizuje vlastní  dlouhodobý projekt zaměřený na obnovu školní zahrady s environmentální 

tématikou. Zapojila se do řady grantových aktivit, které škole napomohly získat finanční 

prostředky např. na personální posílení o školní asistentku, pořízení učebních pomůcek nebo na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

 

Silné stránky mateřské školy: 

 
 Škola podporuje zdravý životní styl dětí a vytváří pro rozvoj této oblasti  vhodné materiální 

podmínky. 

 Ředitelka školy podporuje aktivní zapojení pedagogů do realizace koncepčních záměrů, vytváří 

podmínky pro odborný růst a týmovou spolupráci vyučujících. 

 Škola úspěšně realizuje dlouhodobý projekt zaměřený na environmentální vzdělávání dětí  

a aktivně se zapojuje do grantových aktivit, které napomáhají k naplňování koncepčních 

záměrů. 

 Škola dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky nabízí širokou škálu různých činností, které 

úspěšně podporují vytváření základů klíčových kompetencí významných pro vstup do dalšího 

vzdělávání. 

 Četné zařazování činnostního učení přispívá ke kvalitnímu průběhu vzdělávání ve všech 

sledovaných oblastech včetně environmentální výchovy. 

 Uplatňované metody a formy práce vedou k celkovému rozvoji osobnosti dítěte.  

 Škola záměrně vytváří a podporuje pozitivní sociální prostředí. 
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9 Hospodaření školy 

 

9.1 Státní rozpočet 

Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 
  

Mateřská 
škola 

Školní 
jídelna, 
výdejna 

CELKEM 

        

  Jednotka Skutečné náklady k 31. 12. 2020 náklady  celkem 

Čerpání dotace na přímé náklady na vzdělávání Kč  9 409 856  1 292 100  10 701 956 

z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) - bez 
odvodů Kč  6 879 209  952 630  7 831 839 

               v tom: pro pedagogické pracovníky (platy a OON) Kč  5 891 218  0  5 891 218 

                          pro nepedagogické pracovníky (platy a OON) Kč     987 991  952 630  1 940 621 

          Zákonné odvody na pojistné - zdravotní a sociální Kč  2 325 142  317 920  2 643 062 

          Příděl FKSP Kč     137 990    18 847     156 837 

          ONIV  celkem Kč       67 515      2 703       70 218 

          v tom:  učebnice, učební pomůcky a školní potřeby Kč       29 445  0        29 445 

                      DVPP Kč      14 459  0       14 459 

                      ostatní (např.zákonné poj.zaměst., plavání atd.) Kč      23 611      2 703       26 314 

         

Rozvojové programy   
Skutečné čerpání dotací z RP k 

31.12.2020 náklady  celkem 

UZ 33063 ŠABLONY Kč  258 121    258 121 

UZ 33075 CIZINCI Kč    33 298     33 298 
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9.2 Příspěvek od zřizovatele 

Poskytnutý příspěvek  
(statutární město Hradec Králové) 

1 811 443 

z toho:     provozní příspěvek 1 796 443 

      účelové prostředky 
 

  v tom:   
 

      
 

      
 

      VČA - projekty 15 000 

 
9.3 Ostatní zdroje 

Doplňková činnost  37 877 

 

Ostatní dotace 
Částka (v 

Kč) 
Stručná charakteristika Poskytovatel 

UZ 13014 Obědy do škol 13 428 

 

Pro děti ze sociálně 

slabých rodin – obědy 

zdarma 

KÚ Hradec 

Králové 
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9.4 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

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

 

9.6 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

 OP VVV Operační program věda, výzkum, vzdělávání – Zvýšení kvality výuky v MŠ HK Věkoše 

ŠABLONY II – školní asistent 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18.063/0010331 

 

 OP VVV Operační program věda, výzkum, vzdělávání – Zvýšení kvality výuky v MŠ HK Věkoše 

VZÁJEMNÉ UČENÍ PEDAGOGŮ č. CZ.O2.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564 

 

 Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol 

CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000035 

 

 Podpůrná opatření – UZ  33353 - asistent pedagoga – Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 

 Cizinci – UZ 33075 – PODPORA Královéhradeckého kraje 

 

 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - KAP 

 

 SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 

 

 MAP, KAP – vzdělávání pedagogů 

 

 Dobrý začátek – vzdělávání pedagogů 

 

9.7 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

 

Předseda (vedoucí) organizace Lenka Šulcová 

Druh odborové organizace ČMOS 

Způsob spolupráce 

 

Aktivní, bezproblémová spolupráce, 

 projednání a shodnutí se na celém obsahu                               

kolektivní smlouvy       

 

Odborová organizace ukončila v tomto školním roce svoji činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


