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1. Základní údaje o škole 

Název školy Mateřská škola Čtyřlístek 

Adresa školy Švendova 1127, Hradec Králové 3, 500 03 

IČ: 71000763 

Vedení školy ředitelka:                 Ivana Staňková 

od 1.8.2014             Mgr. Martina Mandáková 

zástupce ředitele:    Helena Jarábková 

Kontakty tel.:      ředitelka:                                    495 512 153 

            vedoucí ŠJ-finanční referent:     495 513 083 

e-mail: mssvendovahk@seznam.cz 

www:   www.ctyrlistek.net 

Délka provozu školy: 6:30 – 16:30 

Zřizovatel školy Statutární město Hradec Králové 

Československé armády 408 

502 00 Hradec Králové 

Občanské sdružení při MŠ 

- název 

- kontakt (předseda) 

 

není v MŠ 

 

 

 

 

 

 

2. Vzdělávací program mateřské školy 

Název programu Rok v mateřské škole 

Zaměření programu Vychází z poznatků moderní pedagogiky a psychologie 

předškolního věku, přizpůsobuje se individuálním vývojovým, 

poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám dětí. 

Preferuje prožitkové učení vycházející z prožitku situací a 

zkušeností, vede děti k vnímání estetického prostředí na jehož 

vytváření se aktivně podílí.  

Je rozdělen do 4 integrovaných bloků, ty jsou rozděleny na 

jednotlivá témata a podtémata, která slouží pedagogům jako 

východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Při 

jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky 

obsahují pestrou nabídku témat. Každá třída si v rámci svého 

Třídního vzdělávacího programu vybere z této vzdělávací 

nabídky  a přizpůsobí je věku a možnostem dětí v jednotlivých 

třídách. 

 

Doplňkové projekty Zdravý úsměv 

Nadané dítě.eu 

Kačenka stůně 

Míčové hry zaměřené na volejbal 

 

 

 

 

 

http://www.ctyrlistek.net/


4 

 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci celkem úvazek kvalifikovaní bez kvalifik. Důchodci 

- pedagogové 14 1,0 11 3 1 

- provozní MŠ   4 1,0   4 0 0 

- provozní ŠJ  5 1,0  5 0 1 

Pracovníci podle věkové skladby 

do 30 let do 35 let do 45 let do 55 let nad 55 let Důchodci 

5 1 8 5 2 2 

 

 

 

 

4. Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2013/2014 

Kapacita školy celkem 183 

Celkový počet žádostí o přijetí k 1.9.2013 94 

Počet přijatých dětí: 57 

Počet „registrovaných“ žádostí (čekajících na umístění) 0 

- z toho dětí pětiletých 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Integrace postižených dětí ve školním roce 2013/2014 

Druh postižení : zpráva z PC 

(ano-ne) 

počet dětí Individ.vzdělávací 

prog. (ano-ne) 

Sluchové postižení ne 0 Ne 

Zrakové postižení ne 0 Ne 

S vadami řeči ne 0 Ne 

Tělesné postižení ne 0 Ne 

S kombinací postižení ne 0 Ne 

S poruchami učení/chování (hyperakt.) ne 0 Ne 

Autismus ne 0 Ne 

 

 

 

 

5. Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2013/2014 

Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky 68 

Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 58 

Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly na MŠ) 10 

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

1.9.2013) 

0 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy   

Název semináře (kurzu, školení) počet pracovníků 

Zdravý úsměv 1 

Zdraví, prevence 2 

Řeč a jazyk 3 

Metodiky výchov 6 

Školský management 5 

Psychologie 2 

PC gramotnost                                    2 

 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Název akce školy 
počet účastníků 

děti Dospělí 

Dny otevřených dveří s programem    6x       720 945 

Výtvarné soutěže 3x         62  

 Dny otevřených dveří pro veřejnost   78 115 

Olympiáda ZŠ Sever  4x         28     2 

Solná jeskyně 2 skup.    49     4 

Plavání – Plavecká škola Zéva - celoročně    5 skup.    61   10 

Turnaj MŠ ve fotbale    27     4 

Projekt Zdravý úsměv  183    4 

Kulturní vystoupení v Domově důchodců   27     2 

Projížďka Turistickým vláčkem               170  14 

Nadílka pro zvířátka – Útulek pro psy HK    92  14 

Míčové hry v hale TJ Slávia 6x       372    6 

Výlet Častolovice   43    4 

 Kačenka stůně   33    3 

 Výlet Staré Hrady            111  10 

 Návštěva Labyrintu Drak    73    6 

Beseda se spisovatelkou   102   10 

Muzikohraní   156   14 

 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  provedené ČŠI    

ŠVP PV je vytvořen s ohledem na podmínky školy.Podmínky k realizaci a plnění cílů 

předškolního vzdělávání jsou na požadované úrovni a umožňují realizovat vzdělávací cíle 

ŠVP PV. Rezervy byly shledány ve způsobu řízení školy, v oblastech kontrolní činnosti a v 

metodickém vedení lidí. Styl pedagogické práce učitelek není zcela v souladu s požadavky 

RVP PV. U některých učitelek převažuje používání málo efektivních vzdělávacích metod, 

které nepodporují aktivitu dětí. Dílčí rezervy byly sledovány v systému pedagogického 

hodnocení. Úroveň získaných kompetencí dětí odpovídala jejich věku a možnostem, je 

hodnocena jako požadovaný stav. 
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10. Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

název subjektů název akce 

ZŠ Gočárova a ZŠ Sever 

ZŠ Sever 

 

ZŠ Habrmanova 

 

Ukázky hodin pro předškoláky 

Olympiáda pro MŠ 

Vánoční besídka 

Vernisáž výstavy, prohlídka školy, zpívání u 

vánočního stromu 

UHK 

UHK – katedra biologie 

Nadané dítě 

Den fascinace rostlinami 

Fakultní nemocnice HK 

LZS HK 

HZS HK 

ŠPP Mozaika 

TJ Slavia 

 NIDV 

Zdravý úsměv, Kačenka stůně 

Exkurze s výkladem 

Exkurze s výkladem 

Sociální adaptace dětí 

Míčové hry zaměřené na volejbal 

Předmatematické představy v mateřské škole 

 

 

 

 

11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Název programu – projektu  Obsah 

Mozaika jako nástroj podpory 

sociální adaptace dětí a žáků  

Záměrem je prevence a eliminace rizikových faktorů 

ovlivňující zdravý psychosociální vývoj dětí  

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Název programu Období realizace 

Nezapojili jsme se. - 

 

 

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financo-

vaných z cizích  zdrojů 
Název projektu výše dotace v Kč 

Zábavné odpoledne Safari 9 200,00 Kč 

Čtyřlístkový sportovní den            14 200,00 Kč 

 

 

 

14. Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2012/2013 

Praxe studentek: Počet účastníků 

ze středních pedagogických škol  2 

z vyšších odborných škol 0 

z vysokých pedagogických škol 0 

z funkčního studia 3 
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15. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 

a) příjmy     11 091 863,83 Kč 

- státní rozpočet,                 7 085 800,00 Kč 

- provozní rozpočet,                 1 624 140,00 Kč 

- úplata za předškolní vzdělávání,                    585 000,00 Kč 

- doplňková činnost školy.                               0,00 Kč 

b) výdaje 11 040 904,68 Kč 

1. investiční výdaje celkem                               0,00 Kč 

2. neinvestiční výdaje z toho:               11 040 904,68 Kč 

- náklady na platy pracovníků školy celkem                 5 312 362,00 Kč 

- ostatní osobní náklady                 1 851 255,00 Kč 

- výdaje na učební pomůcky                      66 209,94 Kč 

- provozní náklady                 3 811 077,74 Kč 

 

 

 

16. Materiálně-technické vybavení školy ( nově pořízené v příslušném    

školním roce) 
Pro práci s dětmi:  Didaktické pomůcky, výukové programy pro vzdělávání dětí, 

Encyklopedie a odborná literatura, kuchyňka v 1. a 2. třídě 

Švendova, nové stolky a židle v 1. třídě Kotěrova, podložky 

pro relaxaci na obě zařízení  

K zajištění stravování: Lednice na zbytky – obě zařízení, nádobí a náčiní do kuchyní, 

odpadkové koše a boxy pro uschování pečiva, elektrický nůž 

K zajištění provozu: Oprava pískovišť, plotu na školní zahradě, nátěr zahradních 

prvků, ručníky a ložní prádlo, program Školní inventář, 

mobilní telefon, domácí telefony Kotěrova 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Dar -  IBM Lenovo- sestava PC obě zařízení, tiskárna HP Jet 

Švendova 

 

 

 

17. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
Předseda (vedoucí) organizace Poláková Stanislava – zástup za MD 

Druh odborové organizace  pedagogických i  nepedagogických pracovníků 

Způsob spolupráce Např.:  projednání obsahu kolektivní smlouvy na poradách,, 

čerpání FKSP, ukončení pracovních poměrů, čerpání dovolené 

a studijního volna aj.) 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne: 20.10.2014 Zpracovala: Helena Jarábková 
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Návštěva HZS Hradec Králové                                                     Muzikohraní 
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   Čtyřlístkový sportovní den                                       Majáles v Šimkových sadech 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beseda se spisovatelkou                                                                 

Výlet na Staré Hrady     
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Vánoční vystoupení v Domově 

důchodců                 Rozloučení 

s předškoláky „Šerpování“ 

 


