
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 

 

OSNOVA 
 

 

 

 Základní údaje o škole 

 Vzdělávací program mateřské školy 

 Personální zabezpečení činnosti školy 

 Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2017/18 

 Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2017/18 

 Integrace postižených dětí ve školním roce 2017/18 

 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy 

 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI    

 Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2017/2018 

 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 

 Materiálně-technické vybavení školy  

 Údaje o spolupráci s odborovou organizací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Základní údaje o škole 

Název školy Mateřská škola Čtyřlístek 

Adresa školy Švendova 1127, Hradec Králové 3, 500 03 

IČ: 71000763 

Vedení školy ředitelka:                 Mgr. Martina Mandáková 

zástupce ředitelky:    Helena Jarábková 

Kontakty tel.:      ředitelka:                                    495 512 153 

            zástupce:                                    495 514 139 

            vedoucí ŠJ-finanční referent:     495 513 083 

e-mail: mssvendovahk@seznam.cz, 

            mssvendovahk.koterova@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. 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. 

Výchova a vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech  

a situacích, které se vyskytnou v průběhu dne. Řízené  

a spontánní aktivity jsou v přirozené rovnováze. Záměrem je, 

aby dítě v rozsahu svých individuálních možností získalo 

fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy 

kompetencí důležitých pro jeho rozvoj a učení. Všechny 

činnosti obsahují prvky hry, tvořivosti, prožitkového učení, 

smyslového vnímání a relaxace.  

 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 Zdravá školní jídelna 

Cepík  

Zdravý úsměv 

Nadané dítě.eu 

Míčové hry zaměřené na volejbal 

Fotbalová školička 

Papír za papír 

mailto:mssvendovahk@seznam.cz
http://www.ctyrlistek.net/
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci celkem úvazek kvalifikovaní bez kvalifik. Důchodci 

- pedagogové 15,3 1,0 15,3 0 3 

- 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 

4 2 8 6 1 4 

 

 

 

 

4. Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2017/2018 

Kapacita školy celkem 183 

Celkový počet žádostí o přijetí k 01. 09. 2017 89 

Počet přijatých dětí: 54 

Počet „registrovaných“ žádostí (čekajících na umístění) 0 

- z toho dětí pětiletých 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Integrace postižených dětí ve školním roce 2017/2018 

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 1 Ano 

 

 

5. Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2017/2018 

Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky 55 

Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 44 

Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly na MŠ) 11 

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

1.9.2016) 

0 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy   

Název semináře (kurzu, školení) počet pracovníků 

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ 2 

Jazykově metodický kurs pro výuku angličtiny nejmladších dětí 1 

Děti od dvou let v MŠ 1 

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova 1 

Inkluze - společné vzdělávání v MŠ 1 

Dítě s odlišným mateřským jazykem v podmínkách MŠ 1 

Pedagogická diagnostika v praxi MŠ 1 

Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích 1 

Jak na čtení s předškoláky. Čtení a předčtenářská gramotnost v MŠ 1 

Jak inovovat ŠVP 2 

Socializace dítěte v MŠ 1 

Logopedický asistent- Primární logopedická prevence ve školství 2 

  

Aktivity k rozvoji pohybové gramotnosti dětí a žáků 1 

Využití záznamového archu pro evaluaci 1 

2-3 leté dítě v MŠ – možnosti, přístup,. limity 1 

Agresivní hyperaktivní, hypoaktivní a nespolupracující dítě v MŠ 1 

Cepík- zdraví životní styl  24 

  

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Název akce školy 
počet účastníků 

Děti Dospělí 

Dny otevřených dveří s programem   5x             610 820 

Výtvarné soutěže  3x               59  

Dny otevřených dveří pro veřejnost 93 145 

Olympiáda ZŠ Sever  4x               28 2 

Solná jeskyně 2 skup.       50 4 

Plavání – Plavecká škola Vlnka - celoročně    4 skup.       65 5 

Lyžařský kurz  56 4 

Turnaj MŠ ve fotbale 22 4 

Projekt Zdravý úsměv 74 2 

Projížďka Turistickým vláčkem  170 14 

Míčové hry v hale TJ Slávia  6x            350 6 

Výlety – Třebechovice - Betlém, Staré Hrady, hrad 

Potštejn, Perníková Chaloupka, ZOO Chleby, 

 

240 

 

25 

Návštěva hvězdárny  43 3 

Dětský Majáles 76 8 

Projekt Cepík 183 14 

Projekt Cepík – přednáška pro rodiče  35 

Pasování předškoláků 120 190 

Divadelní představení v MŠ 10x       1 280 14 

Ateliér HDD 5x          175   6 

Putování za zvířátky 150 14 
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Sportovní odpoledne s rodiči na Biřičce 50 63 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI    

Ve školním roce 2017/2018 nebyla inspekce provedena. 

 

10. Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

název subjektů název akce 

ZŠ Gočárova a ZŠ Sever 

ZŠ Sever 

 

Cepík 

Ukázky hodin pro předškoláky 

Olympiáda pro MŠ 

Vánoční besídka 

Divadelní představení  

UHK Nadané dítě 

Fakultní nemocnice HK 

LZS HK 

HZS HK 

ŠPP Mozaika 

TJ Slavia 

 Ateliér HDD 

 Prozrak o.p.s. 

 Duháček – Speciálněpedagogické 

centrum pro děti s vadami sluchu a řeči 

FC Olympia HK 

Zdravý úsměv 

Exkurze s výkladem 

Exkurze s výkladem 

Sociální adaptace dětí 

Míčové hry zaměřené na volejbal 

Tvořivé dílničky s programem 

Zrakový screening nově přijatých dětí 

 

Logopedické vyšetření dětí  

Fotbalová školička 

 

 

 

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 

Rozloučení s předškoláky 18 300,- 

Ekologické projekty 100 000,- 

 

 

14. Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2016/2017 
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Praxe studentek: Počet účastníků 

ze středních pedagogických škol  1 

z vyšších odborných škol 2 

z vysokých pedagogických škol 2 

z funkčního studia 0 

 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 

1. PŘÍJMY 13 126 473,22 Kč 

státní rozpočet 8 889 071,00 Kč 

provozní rozpočet 1 689 849,00 Kč 

úplata za předškolní vzdělávání 686 250,00 Kč 

stravné 1 721 967,00 Kč 

ostatní příjmy 139 336,22 Kč 

doplňková činnost školy 0,00 Kč 

  

2. VÝDAJE 13 121 791,45 Kč 

investiční výdaje celkem 44 604,00 Kč 

neinvestiční výdaje z toho: 13 077 187,45 Kč 

náklady na platy pracovníků školy celkem 6 461 837,00 Kč 

ostatní osobní náklady 2 435 208,50 Kč 

výdaje na učební pomůcky 39 259,00 Kč 

provozní náklady 4 140 882,95 Kč 

 

 

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

školním roce) 
Pro práci s dětmi:  Didaktické pomůcky, kostkoviště ŠV, KO, Encyklopedie 

a odborná literatura, dřevěné hračky, Dovybavení 

mobiliáře na školní zahrady ŠV, KO, Ptačí budky 

s kamerou ŠV, KO, Hmyzí hotel ŠV, KO, nerezová pítka 

na školní zahradu ŠV, Hrací stěna Pony ŠV, KO, 

Radiomagnetofon 

K zajištění stravování: Konvektomat, Sušičky ovoce ŠV, KO, termoporty a 

gastronádoby,  automatický změkčovač vody k myčce 

KO, Lednice, mraznice SV,  

K zajištění provozu: Rekonstrukce sociálních zařízení ŠV, KO, Regály na 

pomůcky ŠV, Šatní skříňky pro personál, akučistič oken 

ŠV KO, vysavač Nilfisk KO, Podlahový mycí stroj 

Karcher, Kobercový vysavač ŠV,  

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Notebooky na třídy ŠV, KO, Interaktivní tabule ŠV, 

Program na IT – Barevné kamínky 
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17. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
Předseda (vedoucí) organizace Ukončila činnost 

Druh odborové organizace   

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

čerpání FKSP, ukončení pracovních poměrů, čerpání dovolené 

a studijního volna aj.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne: 30. 10. 2018                                 Zpracovala: Mgr. Martina Mandáková 
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           Projekt Cepík – Zdravá výživa        Čertí den  

 

 

 

 

 

 

 

 
           Dětský den s Policií ČR                                           Pirátské pasování předškoláků 
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   Turistickým vláčkem do hradeckých lesů                         Ateliér HDD – vánoční tradice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Lyžařský kurz                                                Fotbalový turnaj MŠ                                           


