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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:                 Mgr. Martina Mandáková 

zástupce ředitelky:    Marie Frumertová 

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 

 

 

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 

Zdravý úsměv 

Nadané dítě.eu 

Míčové hry zaměřené na volejbal 

Papír za papír 

Zapojení se do projektu „ Realizace lokálních sítí mateřských 

škol v gramotnostech reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548“ 

v oblasti polytechnického vzdělávání 

mailto:mssvendovahk@seznam.cz
http://www.ctyrlistek.net/


4 

 

 

 

 

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 2 3 

 

 

 

 

4. Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2018/2019 

Kapacita školy celkem 183 

Celkový počet žádostí o přijetí k 01. 09. 2018 82 

Počet přijatých dětí: 48 

Počet „registrovaných“ žádostí (čekajících na umístění) 0 

- z toho dětí pětiletých 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Integrace postižených dětí ve školním roce 2018/2019 

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 2 Ano 

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 2018/2019 

Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky 74 

Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 64 

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

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

1.9.2018) 

0 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy   

Název semináře (kurzu, školení) počet pracovníků 

CKP Dobrý začátek  5 

CKP Čtenářská pregramotnost 2 

CKP Polytechnika 15 

Konference "Dítě" - ŽIVOTpro 2 

 DVPP Polytechnické vzdělávání 2 

Písničky pro jaro a léto 1 

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v MŠ 1 

Komunikační a psychické problémy dětí bez hranic 2 

Méně je více aneb Situační a prožitkové učení ve spontánních i řízených 

aktivitách 

1 

Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi 2 

Kouzelná flétna v MŠ  

Strategické řízení a plánování ve školách 1 

Stáž v Centru pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI)   

a v předškolních zařízeních Bangor, Wales, Velká Británie 

1 

Restart unaveného holuba aneb kurz prevence syndromu vyhoření 1 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Název akce školy 
počet účastníků 

Děti Dospělí 

Dny otevřených dveří s programem   6x             710 820 

Výtvarné soutěže  2x               35  

Dny otevřených dveří pro veřejnost 87 102 

Olympiáda ZŠ Sever  4x               28 2 

Solná jeskyně 2 skup.       50 4 

Plavání – Plavecká škola Vlnka - celoročně    4 skup.       77 5 

Lyžařský kurz  56 4 

Projekt Zdravý úsměv 74 2 

Projížďka Turistickým vláčkem  16 112 

Míčové hry v hale TJ Slávia  6x            350 6 

Výlety – Licibořice, Babiččin dvoreček, ZOO Dvůr 

Králové nad Labem 

 

180 

 

16 

Návštěva hvězdárny  43 3 

Dětský Majáles 76 8 

Pasování předškoláků 130 200 

Divadelní představení v MŠ 10x       1 280 14 

Návštěva knihovny 3x          75   6 

Putování za zvířátky 150 14 

Sportovní odpoledne s rodiči na Biřičce 50 63 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI    

Ve školním roce 2018/2019 nebyla inspekce provedena. 
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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 

SPC Rukavička 

PPP 

Ukázky hodin pro předškoláky 

Olympiáda pro MŠ 

Práce s dětmi s PO  

Práce s dětmi s OŠD 

 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 

 

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  

 

 

 

 

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 2018/2019 

Praxe studentek: Počet účastníků 

ze středních pedagogických škol  2 

z vyšších odborných škol 0 

z vysokých pedagogických škol 8 

z funkčního studia 5 
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15. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

1. PŘÍJMY 14 649 919,47 Kč 

státní rozpočet 10 408 341,00 Kč 

provozní rozpočet 1 740 473,05 Kč 

úplata za předškolní vzdělávání 653 750,00 Kč 

stravné 1 658 018,00 Kč 

ostatní příjmy 189 337,42 Kč 

doplňková činnost školy 0,00 Kč 

  

2. VÝDAJE 15 281 729,61 Kč 

investiční výdaje celkem 725 110,01 Kč 

neinvestiční výdaje z toho: 14 556 619,60 Kč 

náklady na platy pracovníků školy celkem 7 696 214,00 Kč 

ostatní osobní náklady 2 828 177,86 Kč 

výdaje na učební pomůcky 66 202,43 Kč 

provozní náklady 3 966 025,31 Kč 

 

 

 

 

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

školním roce) 
Pro práci s dětmi:  Vybavení hračkami na školní zahrady - koloběžky, 

odrážedla, kočárky, montážní pulty, Klokanův kufr pro 

MŠ Kotěrova, zastínění pískovišť na MŠ Švendova, 

mlhoviště MŠ Švendova. 

K zajištění stravování: Varné termosy na čaj, pojízdný vozík pod čajník, 

nerezový nábytek pro výrobu dietního stravování, 

indukční vařič do úseku dietního stravování, elektrická 

multifunkční pánev CUCIMIX s míchadlem, elektrická 

sklopná pánev, plynový varný kotel. 

K zajištění provozu: Kopírovací stroj Develop. 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Telefony pro pevnou linku, rádio Sencor. 
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17. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
Předseda (vedoucí) organizace Ukončila činnost 

Druh odborové organizace   

Způsob spolupráce  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne: 30. 10. 2019                                 Zpracovala: Mgr. Martina Mandáková 
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Výlet na Stříbrný rybník 
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Posezení po vánoční besídce 

 

 
Dětský den s programem PČR 
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 Čarodějnický rej 
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Vánoční tvoření s rodiči  

 

 

 

 

 
Mikulášská nadílka 


