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1. Základní údaje o škole  
1.1. Škola  

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec 
Králové, Štefcova 1092 

Adresa školy Štefcova 1092, Hradec Králové 
Právní forma příspěvková organizace - školská právnická 

osoba 
IČO 62694863 
Identifikátor školy 600 088 898 
Vedení školy ředitel:  Mgr. Eduard Hlávka 

zástupce ředitele I. st.:  Mgr. Marie Říhová 
zástupce ředitele II. st.:  Mgr. Věra Krčková 
vedoucí učitelka MŠ: Stanislava Květová 

Kontakt tel.:  606 777 056, 606 777 038 
e-mail:  zsstefcova@zsstefcova.cz 
www:  zsstefcova.cz 

 
1.2. Zřizovatel  

Název zřizovatele Statutární město Hradec Králové 
Adresa zřizovatele Československé armády 408 

502 00 Hradec Králové 
Kontakt tel.:         495 707 111 

fax:         495 707 100 
e-mail:     posta@mmhk.cz 

 
1.3. Místo poskytovaného vzdělávání  kapacita 

Mateřská škola 132 
Základní škola 840 

1.4. Místo poskytovaných služeb  
Školní družina 240 
Školní jídelna MŠ - výdejna 150 
Školní jídelna ZŠ 1100 
 

1.5. Základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 
Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 5 132 26,4 13,2 
1. stupeň ZŠ 13 278 21,4 18,7 
2. stupeň ZŠ 8 175 21,9 12,1 
Školní družina 7 213 30,3 33,3 
Školní jídelna MŠ x 149 x X 
Školní jídelna ZŠ x 424 x x 
Komentář: Školní jídelna připravuje jídlo i pro ZŠ Úprkova (431 dětí), MŠ Úprkova (47 dětí). 
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1.6. Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny 21 kmenových tříd, 7 heren ŠD 
Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

Odborné pracovny chemie, fyziky, 
přírodopisu, pěstitelských prací, cvičná 
kuchyň, knihovna, dvě hudební pracovny, 
keramická dílna, 2 učebny výpočetní 
techniky. 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Kompletní sportovní areál s umělým 
povrchem, zahrada ŠD, přestávkový dvůr. 

Sportovní zařízení Tělocvična, posilovna, bazén, školní hřiště. 
Dílny a pozemky Cvičný pozemek, školní dílna. 
Žákovský nábytek Žákovský nábytek v pracovnách přírodopisu, 

fyziky, chemie, informatiky je zánovní.  
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Učební pomůcky a hračky jsou průběžně 
obměňovány. Celkovou rekonstrukci by 
vyžadovala zahrada ŠD a MŠ.  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 
pomůckami 

Pro žáky 5. tříd byly zakoupeny nové 
učebnice k ŠVP. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Všechny kabinety jsou vybaveny funkčním 
nábytkem. Odborné pracovny jsou 
pomůckami průběžně doplňovány. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Na škole je celkem 8 dataprojektorů, 3 
multimediální učebny se nejvíce používají při 
výuce cizích jazyků a zeměpisu.  Ve škole je 
žákům k dispozici v počítačových učebnách 
37 počítačů, každý kabinet je vybaven 
počítačem a tiskárnou. Z prostředků EU byla 
vybudována nová PC učebna, v jedné 
z původních učeben je školní družina. Škola 
vlastní dvě interaktivní tabule umístěné 
v odborných pracovnách. Během roku byly 
zakoupeny 4 dotykové tabule, které jsou 
umístěny v kmenových učebnách. Od září 
2011 je škola připojena k internetu optickým 
kabelem firmou Magnalink.  

Investiční rozvoj Do budoucna je třeba zajistit rekonstrukci 
podlahy v tělocvičně, propojit budovu ZŠ a 
ŠD optickým kabelem zajišťujícím 
dostatečný datový přenos. Škola investovala 
do výpočetní techniky – nová PC učebna, 
optické propojení pavilónů školy. Postupně 
dochází k výměně tabulí.  
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1.7. Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 1. 2006 
Počet členů školské rady  6 
Kontakt martina.rambouskova@mmhk.cz  
Členové Ing. Martina Rambousková, Prof. MUDr. Jiří 

Beran, CSc., Mgr. Iva Ondráčková, Mgr. Petr 
Rauer, Mgr. Vladimír Springer, Mgr. Libuše 
Moníková 

 
1.8. Údaje o společnosti přátel školy 

Registrace 3. 11. 1992 
Zaměření Spolupráce rodičů žáků se školou 
Kontakt zsstefcova@zsstefcova.cz 

mailto:martina.rambouskova@mmhk.cz
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2. přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 
a) nová soustava 
Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 
Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 21 
79-01-B/01 Základní škola speciální  RVP 0 
 

2.2. Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

21 

Rozšířené vyučování: 
ŠVP - rozšířené vyučování tělesné výchovy 
 
 
ŠVP - rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky 

 
I. A, I. B, II.C, VI. A (část 
třídy), VII. A (část třídy), VIII. 
A (část třídy), IX. A (část třídy) 
 
VI. A (část třídy), VII. A (část 
třídy), VIII. A (část třídy), IX. 
A (část třídy) 

  
3. Přehled pracovníků školy 
 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 73 
Počet učitelů ZŠ – fyzické osoby 32 
Počet vychovatelů ŠD – fyzické osoby 7 
Počet učitelek MŠ – fyzické osoby  10 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 
Počet správních zaměstnanců MŠ 5 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 11 
 
Komentář: Ke škole přísluší mzdové středisko PAM, kde jsou 3 pracovnice. 
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3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 
Pedagogičtí 
pracovníci 

Úvazek Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 1,0 VŠ Čj – Hv 
2 1,0 VŠ Př - M 
3 1,0 VŠ M – Tv – Inf 
4 0,86 VŠ F – M 
5 1,0 VŠ M – Vv 
6 1,0 VŠ M – Fy 
7 1,0 VŠ Čj – D 
8 1,0 VŠ D – Rj - Nj 
9 0,55 VŠ Nj  
10 1,0 VŠ M – Tp 
11 0,36 VŠ Ch – Př 
12 1,0 VŠ Z – Tv 
13 1,0 VŠ Aj - D 
14 0,27 VŠ Tv – Rj 
15 1,0 VŠ Čj – On  
16 1,0 VŠ Tv 
17 1,0 VŠ Tv – On – Z 
18 0,23 VŠ Aj 
19 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
20 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
21 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
22 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
23 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
24 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
25 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
26 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
27 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
28 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
29 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
30 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
31 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
32 1,0 VŠ 1. – 5. r. 

 
3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 
Učitelé 1. stupně 100 
Učitelé 2. stupně 100 
Vychovatelky ŠD 85,7 
Komentář: Někteří učitelé z druhého stupně učí na prvním stupni.  
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Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní 
pracovníci 

Funkce Úvazek 

1 kuchařka 100% 
2 kuchařka 100% 
3 kuchařka 100% 
4 kuchařka 100% 
5 kuchařka 100% 
6 kuchařka 100% 
7 kuchařka 100% 
8 kuchařka 100% 
9 kuchařka 100% 
10 kuchařka 100% (VHČ) 
11 vedoucí ŠJ  100% 
12 kuchařka MŠ 100%  
13 školnice MŠ 100% 
14 uklízečka MŠ 100% 
15 uklízečka MŠ 100% 
16 výdejna MŠ 0,75 
17 uklízečka 100% 
18 uklízečka 100% 
19 uklízečka 100% 
20 uklízečka 30% 
21 uklízečka 100% 
22 uklízečka ŠD 100% 
23 školník 100% 
24 hospodářka 100% 
25 Pracovnice PAM 100% 
26 Pracovnice PAM 100% 
27 Pracovnice PAM 36% 

 
  

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. věku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
2 2 2 8 1 9 0 10 0 5 5 34 
Komentář: Počty pedagogů včetně ŠD 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 

4.1. Zápis k povinné školní docházce 
 
počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 
z toho počet dětí 
starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů pro  školní 
rok 2011/2012 

3 68 10 8 
 
 

4.2. Výsledky přijímacího řízení 
 
Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: 
 
celkový počet  
žáků školy 

gymnázia SOŠ s 
maturitou 

SOU s výučním 
listem 

žáci přijatí 
na SŠ 

celkem 
víceletá ostatní celkem 

453 10 10 20 20 7 47 
 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1. Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení : Počet žáků 
Sluchové postižení 0 
Zrakové postižení 0 
S vadami řeči 0 
Tělesné postižení 0 
S kombinací postižení 0 
S vývojovými poruchami chování 12 
S vývojovými poruchami učení 22 

 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 
 

Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Počet pracovníků 
anglický jazyk 6 
ruský jazyk 1 
Celkem 7 

 
Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků 
Profesní příprava ZŘ 1 
Vzdělávání pro ved. pracovníky škol 1 
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Právní předpisy 1 
Zdravý životní styl z pohledu bezpečnosti 1 
NIQES 1 
  

 
Program vzdělávání – specializované 
programy 

Počet pracovníků 

Informace ředitelů SŠ k volbě povolání 1 
Informace ředitelů SOU k volbě povolání 1 
Tvořivá škola - Čj 5 
Informace pro VP 1 
Respektovat a být respektován 1 
Interaktivní tabule 1 
Ekologie  3 
Zdravotník zot. akcí – doškolení 2 
Taneční a pohybová výchova - pilates 2 
Světlo a záření 1 
Splývavé čtení 2 
Digi. video ve výuce 2 
Kurz keramiky 2 
OVOV 1 
Finanční gramotnost 2 
Environmentální výchova 1 
GPS 1 
IT ve škole 3 
Elektronická spis. služba 1 
Zdravé klima škol 2 

 
Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků 
Krajská konference hromadného stravování 1 
Seminář I. - distribuce stravy 1 
Porada vedoucích ŠJ 1 
Seminář II. – mycí systémy nádobí ŠJ 1 
Seminář III. – konvektomaty 1 
Seminář – roboty do kuchyně 1 
Seminář – vaření v konvektomatu - novinky 1 
Exkurze – Svobodné Dvory 1 
Cestovní náhrady - silniční daň 1 
Školení – Multifunkční technologie 1 
Elektronická spisová služba 1 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
Údaje o významných mimoškolních aktivitách  
Spolupráce školy a dalších subjektů Hudební škola Roland, BASIC 

studijní centrum, Centrum 
vzdělávání Královéhradeckého kraje,  
Městská policie, Policie ČR, 
Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí, UHK, Školská rada, Společnost 
přátel školy, divadlo Drak, 
Klicperovo divadlo, JITRO, Boni 
Pueri, Filharmonie HK, AŠSK, 
Muzeum VČ, ÚP HK, Hudební 
divadlo dětem, Centrál, Galerie 
moderního umění, nakladatelství 
THOVT, Preventivně informační 
centrum Policie ČR, Mozaika, 
KINSKÝ DAL BORGO, a. s., 
WEGA recycling s. r. o.  

Významné akce školy, počet akcí pro veřejnost Předvánoční keramická výstava, 
atlet. trojboj pátých tříd, Čertovské 
hrátky MŠ, Den otevřených dveří, 
Atletické hrátky MŠ,  Vánoční 
tvoření dětí a rodičů, Divadelní 
představení  ŠD, Velikonoční tvoření 
dětí a rodičů, Akademie na závěr 
školního roku, Keramické tvoření 
rodičů s dětmi, Příměstský tábor, 
Štafetový závod mezi ŠD Štefcova a 
Úprkova, ukázkové hodiny pro 
rodiče žáků 1. roč., pexesový turnaj 
pro žáky 1. roč., školní den pro 
dospělé na hřišti (OVOV), Klub 
předškoláků Broučci. 
Počet akcí pro veřejnost: 16 

 
  



 
 

13 
 

7.2. Účast žáků školy v soutěžích 
 
 

Název soutěže 1. kolo 2. kolo kraj ústředí 
Dějepisná 
olympiáda 

23 7 1 1 

Matematická 
olympiáda  

7 2   

Hlídka ml. 
zdravotníků 

5    

Se strážníkem 
bezpečně 

92 10 
1 x 3. m. 

  

Klokan 225    
Pythagoriáda 83 7   
O 3 nejhezčí ŠJ 216    
Biologická olymp. 2 2   
Recitační soutěž 39    
Pěvecká soutěž 49    
Matematický 
korespondenční 
seminář 4. a 5. roč. 

11 5 (1x2. m.)   

Psaní na klávesnici 8    
Výtvarná pro žáky 
MŠ a ZŠ 

92    

Mladý chemik 3    
Přírodovědný 
klokan 

21    

Zelené podnikání 16  5  
VEOLIA voda 
„Losos“ 

3    

Poznávání přírodnin 18    
Chemická olymp. 3    
Olympiáda Čj 20 2 1 1 
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7.2. Účast žáků ve sportovních soutěžích 
Název soutěže Počet žáků Umístění 
Vybíjená  24 6. m. 
   
Malá kopaná 10 3. 
   
OVOV 58 OF-1., RF-18. KF 1. 
   
Atlet. závody Chvaletice 12 1. 
Trojboj pátých tříd 10 2. 
   
   
Pohár rozhlasu 100  

Kolečkové brusle 30  
Přespolní běh 12 1., KF – 4. 
Hradecké sportovní hry-plavání 14 2. 
Hradecké sportovní hry-atletika 42 3. 
Kopaná 15 2. 
Plavecké štafety 120  
Kinderiáda 11  
   
McDonalďs Cup 113 Postup do okrs. kola 
Orientační běh 6 KF – 1. 
   
   
Atletický čtyřboj 18 OF – 1., 1., KF – 2. a 5. 

legenda: KF – krajské finále, OF – okresní finále, RF – republikové finále, KP- krajský přebor 
 

7.3. Účast žáků v zájmových činnostech 
Název kroužku Počet žáků 
Plavání pro žáky 1. ročníku 32 
Plavání pro žáky 2. – 4. ročníku 89 
Florbal pro žáky 1. – 5. ročníku 163 
Zdravotnický 26 
Aj hrou (pro 1. - 5. roč.) 103 
Příprava k příjímacím zkouškám – Čj  18 
Příprava k příjímacím zkouškám – M  18 
Výtvarně keramický (pro 1. až 5. roč.) 42 
Míčové hry 32 
Atletická příprava (pro 1. - 4. roč.)  50 
Zpěvavá flétna 38 
Celkem 611 

Celkový počet žáků v zájmových činnostech: 611 
Celkový počet soutěží ve školním roce: 35  
Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 1534 
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Celkový počet akcí pro veřejnost za školní rok 2011/2012: 16 
 
Exkurze: Centrum experimentální archeologie – Všestary, „Labe“ (s ukázkou obratlovců), 
ČNB, Polička, Aquapark - Tropical Islands,  Hvězdárna HK, Ratibořice, Přírodovědné 
centrum Bezručova, Muzeum HK: Predátoři, Pohádka ve školce, Od masopustu 
do Velikonoc, Praha 
Besedy: Městská policie, Muzeum VČ, Sága o světě zvaném Island, Wild Africa, Ztracený 
svět, Volba povolání, Putování historií.  Návštěva studentů z Anglie, Marta Pohnerová 
(spisovatelka), Řízek (ilustrátor), OVOV olympionik Gejza Valent, Poruchy příjmu potravin 
 
Návštěva divadelních představení:  
 

 
Projekty: Pevnost Josefov, Dentální preventivní program, Zdravé zuby, Příběhy bezpráví, 
Týden proti drogám, Comenius – zdravý životní styl 
Pořádání školení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zajišťování praxe různého 
typu pro studenty UHK, pořádání plaveckého výcviku ve školním bazénu pro MŠ z 
Malšovic, atletické hrátky pro děti od 1. do 4. tříd, pořádání sportovních soutěží pro děti 
z MŠ, štafetové závody ŠD Štefcova a Úprkova. 
 
LVZ pro žáky 7. tříd, LVZ pro žáky sportovních tříd (6. – 9. roč.), ŠvP pro žáky 
1. až 5. ročníku, soustředění pro žáky I. A, B a II. C sportovní, adaptační kurzy pro žáky 
6. ročníku, jednodenní lyžařské zájezdy.  
 

divadlo DRAK 
•Červená Karkulka 
•Workshop 
•Děvčátko se sirkami 
•Komediantské báchorky 

Centrál 
•Guatemala 
•Planeta Země 3000: Čína 

Aldis 
•Když najdeš přítele, najdeš poklad 

http://zsstefcova.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=562
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Podíl dětí zapojených v mimoškolní činnosti v procentech je 69%. 
 
 
 

Akce vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů 
•Bezpečné chování 
•Dopravní výchova 
•Sebeobrana 
•Láska ano, děti ještě ne 
•Přestupky a trestné činy 
•Kompetence a činnost MP 
•Nebezpečné chování 
•Trestní odpovědnost 
•Rizika virtuální komunikace 
•Dospívání 
•Dopravní hřiště 
•Beseda k volbě povolání 
•Šikana s kyberšikana 
•Memento - představení 
•Šikana a trestní odpovědnost 
•Malý kriminalista 
•Domácí násilí 

Prezentace školy na veřejnosti 
•Články v deníku Radnice 
•Videa v Hradecké internetové televizi 
•Webové stránky školy 
•Školní nástěnky 
•Veřejná vystoupení – akademie, soutěž v recitaci a ve zpěvu, Roland pop show, Divadelní 
představení ŠD 

•Čertovské hrátky pro MŠ 
•Den otevřených dveří 
•Setkání s rodiči budoucích prvňáků 
•Prodejní výstava keramických výrobků 
•Úspěšná reprezentace školy na různých úrovních i v celorepublikových kolech 
•Masopustní rej masek 
•Vánoční tvoření s dětmi - ŠD 
•Velikonoční tvoření 
•Ukázkové hodiny v 1. ročníku 
•Vystoupení loutkového kroužku ŠD v Muzeu VČ 
•Akademie na závěr šk. roku 
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8. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené kontrolními úřady 
 
V období od 21. 11. 2011  do 23. 11. 2011 proběhla na škole inspekční činnost. Závěry a 
celkové hodnocení školy jsou následující: 

Zřizovací listina i údaje povinně zapisované do rejstříku škol a školských zařízení jsou v 

souladu se skutečností. Vedení školy při vzdělávání dětí a žáků postupuje podle právních 

předpisů a vede předepsanou dokumentaci. Informace o svém programu škola zveřejňuje 

dostupným způsobem pro zájemce o předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání vychází z podmínek mateřské školy a v praxi je naplňován. Základy 

klíčových kompetencí dětí jsou rozvíjeny rovnoměrně ve všech oblastech. Předškolní 

vzdělávání je organizováno v přátelské a klidné atmosféře, děti jsou vedeny k samostatnosti, k 

toleranci a tvořivosti. 

Řízení předškolního vzdělávání je efektivní. Zvolená strategie rozvoje školy vede ke 

zlepšování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Vedoucí učitelka MŠ kvalitně a odborně 

vede pedagogický sbor, má přehled o plnění povinností všech zaměstnanců školy. Prostorové 

a materiální podmínky pro realizaci ŠVP PV jsou na velmi dobré úrovni, rezerva je v zázemí 

na školních zahradách. Vedení školy se věnuje dostatečně i bezpečnosti a ochraně zdraví dětí. 

Ředitel školy a vedoucí učitelka průběžně vyhodnocují stav a přijímají opatření při vzniku 

rizik. Vzájemná spolupráce se zákonnými zástupci dětí, se základní školou, zřizovatelem a s 

dalšími partnery je pro školu přínosná a účinně podporuje vzdělávací proces. 

Ředitel školy prokazatelně informuje o vzdělávací nabídce základní školy, při přijímání k 

základnímu vzdělávání dodržuje zákonná ustanovení. Škola vede předepsaným způsobem 

školní matriku žáků ZŠ i ŠD. Škola identifikuje a eviduje žáky se SVP a poskytuje jim 

odpovídající vzdělávání. Kladem školy je systém výchovného poradenství, který je hodnocen 

jako velice efektivní.  

Sledovaná výuka na 1. i 2. stupni byla realizována na velmi dobré úrovni. Učitelé 

zařazovali různé metody a formy práce, účinně žáky motivovali k činnostem, pravidelně 

prováděli zpětnovazební kontrolu plnění úkolů a hodnotili dílčí výsledky. Žáci byli aktivní, 

většinou pracovali se zájmem a zapojovali se do diskuzí.  

Rozvoji čtenářských dovedností žáků je vedením školy i učitelským sborem věnována 

značná pozornost. Žáci jsou systematicky vedeni k práci s textem, komunikaci atd. Výsledky 

některých žáků neodpovídají vynaloženému úsilí pedagogů.  
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Výuka cizích jazyků je kvalitní, škola realizuje výuku dvou cizích jazyků, v nabídce kromě 

angličtiny je němčina a ruština. Praktické dovednosti uplatňují při zahraničních zájezdech či 

e-twinningu. 

Žáci se průběžně učí osobní a občanské odpovědnosti. Inspekce pozitivně hodnotí 

realizované projekty a účast žáků v soutěžích a olympiádách.  

Sociální gramotnost je rozvíjena intenzivně a systematicky. 

Vzdělávání žáků a jejich vědomosti a dovednosti v oblasti matematické gramotnosti jsou na 

velmi dobré úrovni. Žáci jsou vedeni k přesnosti a praktickému uplatnění matematických 

zákonitostí. 

Rozvoji osobností žáků je ve škole věnována značná pozornost. Množství a pestrost 

mimoškolních aktivit a nabídka zájmových kroužků podstatně snižují možnosti rizik výskytu 

sociálně patologických jevů a ohrožení bezpečnosti zdraví žáků. Strategie omezující výskyt 

rizikového chování jsou účinné. Škola dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků především 

ve sportovních soutěžích. Pedagogové zajišťují podmínky pro rozvoj osobnosti žáků na velmi 

dobré úrovni. 

Vedení školy provádí rozbor výsledků vzdělávání žáků vnitřními evaluačními nástroji a 

postupy i na základě externího testování. Úspěšnost žáků ve vzdělávání i v různých soutěžích 

a olympiádách škola pravidelně prezentuje veřejnosti.  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je sestaven v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a zohledňuje podmínky školy. ŠVP ŠD na 

něj navazuje, dokument je v souladu s ustanoveními školského zákona. Ředitel školy 

spolupracuje se dvěma zástupkyněmi, zabezpečuje hlavní strategii školy, způsob řízení je 

funkční a efektivní. Svědomitě vykonává všechny administrativní povinnosti spojené s 

výkonem funkce a věnuje se kontrolní činnosti. V dokumentaci školy je přesně stanovena 

organizace vzdělávání, učební plány jsou naplňovány. Jeho poradním orgánem je 

pedagogická rada a spolupracuje s partnery školy. 

Personální podmínky pro zajištění výuky jsou velmi dobré, pedagogický sbor je stabilní. 

Ředitel školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, specializované činnosti 

jsou vykonávány zodpovědně. 

Škola průběžně zajišťuje obnovu a rozvoj materiálně technických podmínek pro realizaci 

vzdělávacích programů. Postupně modernizuje vybavení ICT, instaluje a zařazuje do výuky 
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práci na interaktivních tabulích. Ve škole je zajištěno bezpečné prostředí pro vzdělávání a 

psychický i fyzický vývoj žáků. 

Škola vhodně využívá možností zapojení do rozvojových programů MŠMT a ESF. 

Připravuje projekty a žádosti o finanční dotace z dalších zdrojů, což pomáhá zlepšovat 

ekonomické podmínky školy.  

Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné 

k zabezpečení školních vzdělávacích programů.  

Další kontrolní činnost viz příloha. 

 

9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

9.1. Údaje o zapojení školy do mezinárodní spolupráce 
 
Ve školním roce 2011/2012 se naše škola poprvé zapojila do programu Comenius. 

Úspěšně jsme podali žádost a společně s partnerskými školami z Norska, Turecka a Španělska 

jsme začali projekt s názvem Eating habits of children and traditional cuisines of different 

countries. Vedle samotné práce na projektu, která zahrnovala například sestavení a odpovědi 

na různé dotazníky, vaření tradičních jídel nebo zjištění týdenního jídelníčku našich 

teenagerů, jsme také naplánovali výměnné pobyty.  

V termínu 16. - 22. 10.  2011 se skupina 5 studentů II. stupně naší ZŠ společně s učiteli 

p. J. Čechem a E. Hlávkou zúčastnila pobytu v tureckém Istanbulu. Od 4. 11. do 10. 11.  2011 

pak další skupina 5 studentů se stejnými učiteli vyrazila na norský ostrov Bomlo. Na jaře jsme 

v termínu od 23. 3. do 30. 3. 2012 vyjeli do španělské Tudely, tentokrát se 4 studenty a za 

doprovodu p. učitele Koláčka a p. učitele Čecha. Na závěr prvního roku projektu se 

uskutečnila návštěva také na naší základní škole, a to v termínu 23. 4. - 29. 4. 2012, které se 

zúčastnili žáci a studenti všech partnerských škol.  

9.2. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 Comenius – Partnerství škol – podpora ve výši 13 600 eur.  

 Online lektorství angličtiny 
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10. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů  
 

10.1. Projekty a granty zřizovatele 
 
Název projektu (grantu) Velikonoční tvoření rodičů s dětmi 
Dotace 6 000 Kč 
Spoluúčast 1 373,00 Kč 
 
 
Název projektu (grantu) Jak vzniká pohádka 
Dotace 15 000 Kč 
Spoluúčast 9 515,00 Kč 
 
Název projektu (grantu) Sportování se ZŠ Štefcova 
Dotace 16 000 Kč 
Spoluúčast 5 120 Kč 
 
Název projektu (grantu) Roland pop show 
Dotace 5 300 Kč 
Spoluúčast 1 060 Kč 
 
 
 
Název projektu (grantu) Štafetový závod v běhu 
Dotace 3 600 Kč 
Spoluúčast 720 Kč 
 
 
 

10.2. Údaje Projekty a granty MŠMT 
  Získání grantu EU – peníze školám ve výši 2 242 822 Kč 
   
   

10.3. Údaje Projekty a granty ostatních subjektů 
   Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol.  
 
11. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

11.1. Spolupráce s odborovými organizacemi 
 
Formy spolupráce Komentář 
Vymezena kolektivní smlouvou  
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11.2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů – Klub ředitelů 

 
Formy spolupráce Komentář 
Výjezdní zasedání   
Setkání a výměna zkušeností ředitelů  
 

11.3. Spolupráce s dalšími partnery – Společnost přátel školy 
 
Formy spolupráce Komentář 
Finanční podpora žáků  
Projednávání problémů a přání rodičů  
  
 
12. Základní údaje o hospodaření školy (údaje za kalendářní rok 2011) 

1. Prostředky státního rozpočtu 
 

a) Příjmy 
Příjmy celkem – dotace              22 033 700,00 

C e l k e m     22 033 700,00 
b) Výdaje 

Neinvestiční výdaje celkem   22 033 700,00 
Z toho: náklady na platy   15 914 900,00 
             ostatní osobní náklady       134 000,00 
             zákonné odvody     5 599 564,00 
  učebnice, učební pomůcky       172 384,30 
  ostatní provozní náklady       212 851,70 
  účelové projekty               0 

 
                 c)   zisk       0 
 
      2.   Prostředky z rozpočtu zřizovatele 
 

a) příjmy 
celkem dotace      6 509 880,00 
příspěvky rodičů a žáků    4 653 960,48 
ostatní příjmy                        1 438,66 
zúčtování fondů        121 783,88 
C e l k e m               11 287 063,02 

 
                  b)  neinvestiční výdaje              11 285 473,12 
 
                  c)  zisk              1 589,90      

  
3. Prostředky doplňkové činnosti 
 

a. příjmy 
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celkem příjmy               2 471 924,86 
  

b. výdaje 
celkem výdaje    2 256 749,49 
 

c. zisk        215 175,37 
 

 
4. Prostředky EU „Peníze školám“ 

 
a) Příjmy celkem      154 351,00 

 
b) Výdaje celkem      154 351,00 
 
c) Zisk              0 

 
5. Prostředky EU „Comenius“ 

 
a) Příjmy celkem      160 146,20 

 
b) Výdaje celkem      160 146,20 

 
c) Zisk              0 

 
   
 

6. Investiční výdaje       319 884,00 
 
Myčka    229 290,00 
Tabule      44 394,00 
Počítač     46 200,00 
 

13. Přílohy 
 

- Výroční zpráva MŠ 
- Zpráva o příměstském táboře 
- Přehled prospěchu a chování školního roku 2011/2012 
- Výsledky SCIO testování – 5. a 9. ročníky  
- Protokoly kontrol a revizí 

 
 
 
 
  
 
V Hradci Králové dne 5. 10. 2012 Mgr. Eduard Hlávka 
 ředitel školy 
 



 
 

 
 

 
 

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 
Mateřská škola Mrštíkova 752 a Mateřská škola Štefcova 1128 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 
M A T E Ř S K É  Š K O L Y  

 
 

za školní rok  
2011/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 7. 11. 2012                      Zpracovala: Stanislava Květová, vedoucí 
MŠ 
 
 



 
 

 
 

1. Základní údaje o škole 
Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 

Štefcova 1092 
Adresa MŠ 1. pracoviště Mrštíkova 752, 500 09 Hradec Králové 

2. pracoviště Štefcova 1128, 500 09 Hradec Králové 
IČ: 62694863 
Vedení školy ředitel:    Mgr. Eduard Hlávka 

vedoucí učitelka :  Stanislava Květová  725 781 552 
Kontakty na ZŠ a MŠ tel.:    ředitel:   725 761 532 

          hospodářka:   725 761 530 
          MŠ Mrštíkova:  606 776 972 
          MŠ Štefcova:  725 129 960 
e-mail:    ms@zsstefcova.cz 
www: zsstefcova.cz 

Délka provozu MŠ 6.15 – 16.30 hodin 
Zřizovatel školy Statutární město Hradec Králové 

Československé armády 408 
502 00 Hradec Králové 

Občanské sdružení při MŠ 
- název 
- kontakt (předseda) 

není 

 
 

2. Vzdělávací program mateřské školy 
Název programu Svět kolem nás 
Zaměření programu ekologie, příroda, estetická výchova, mravní výchova, 

pohybová výchova, zdravý životní styl 
 

Doplňkové projekty Malšovické hrátky mateřinek 
 

 
Kroužky v MŠ:  
MŠ Mrštíkova 752:   
Kroužek Šikulky – netradiční techniky – výtvarná a pracovní výchova – 8 dětí – vedla p. uč. 
Michaela Květová, dalších 8 dětí vedla p. uč. Němečková 
Pěstitelské činnosti pro malé děti – 10 dětí vedla p. uč. Červená 
MŠ Štefcova: 
Keramika – ve spolupráci se ZŠ – předškoláci , vedly p. uč. Tomišková a p uč. Novotná 
Veselé pískání – základy hry na flétnu – 14 dětí vedla p. uč. Nohejlová, 8 dětí vedla p. uč. 
Novotná 
Zpíváme si pro radost – pěvecké činnosti – předškoláci, vedly p. uč. Tomišková a Novotná 
Logopedická cvičení – ind. procvičování výslovnosti – 10 dětí, prováděla p. uč. Nohejlová 
Taneční kroužek Hopsa hejsa – vedla p. uč. Ondráčková ze ZŠ Štefcova, navštěvovalo 
našich 20 dětí v MŠ, docházely i děti z jiných MŠ 
Malí atleti – pohybová výchova – 20 dětí vedla p. uč. Metelková, externí pracovnice ZŠ  
Broučci – příprava na ZŠ – kroužek pro děti před vstupem do ZŠ – vedla p. uč. Huttlová v ZŠ 
Štefcova 



 
 

 
 

Předplavecká výuka – 20 dětí ze třídy Větrník a 19 dětí ze třídy Červánek vedly učitelky TV 
Štursová a Prokopová v ZŠ Štefcova 
                         
 

3.a  Personální zabezpečení činnosti školy – MŠ Mrštíkova 752 
Zaměstnanci celkem úvazek kvalifikovaní bez kvalifik. důchodci 
- pedagogové 4 4,0 4 0 0  
- provozní MŠ 1 1,00   ano 
- provozní ŠJ 1 1,00   ne 
Pedagogové podle věkové skladby 

do 30 let 30- 35 let 35- 45 let 45- 55 let nad 55 let    důchodci 
2 0 0 0 2 0 

 

3.b  Personální zabezpečení činnosti školy – MŠ Štefcova 1128 
Zaměstnanci celkem úvazek kvalifikovaní bez kvalifik. důchodci 
- pedagogové 6 5,6 5 1 1 
- provozní MŠ 2 1,75   ne 
- provozní ŠJ 1 1,00   ne 
Pedagogové podle věkové skladby 

do 30 let 30 – 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let  55 – 60 let důchodci 
1 0 2 1 1 1 

 
 

 
 

4. Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2011/2012 
 
Kapacita školy celkem 132 ( 50+82) 
Celkový počet žádostí o přijetí k 1.9.2011   52 
Počet přijatých dětí:   52 
Počet dětí, které byly přijaty v průběhu školního roku (uvolněná místa)     0 
z toho pětiletých     0 
  
 
5. Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2011/2012 
Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky (5-6 let)   34 
Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ od 1.9.2012)   27 
Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly na MŠ pro 
šk.r.2011/2012) 

    2 

Počet dětí s dodatečným odkl. škol. docházky (vrátily se do MŠ po 
1.9.2011) 

    0 

 
 

6. Integrace postižených dětí ve školním roce 2010/2011 



 
 

 
 

Druh postižení : zpráva z PC 
(ano-ne) 

počet dětí Individ.vzdělávac
í 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 
 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků  školy 
Název semináře (kurzu, školení) účastník semináře 
Získávání zkušeností z evropských 
hudebních škol, výměna zkušeností 
s řízením českých a slovenských škol  
21.9.-23.9.2011 Banská Bystrica 

vedoucí MŠ 

Pokročilejší práce na PC ( projekt Média a 
multimédia v pedagogické praxi) 16.9.-
15.10.2011  

p. uč. Nohejlová 

Hry s netradičními technikami 19.10.2011                                                         p. uč. Červená 
Výroba přání různými technikami 
2.11.2011 

 
p. uč. Tomišková 

Tanečky v mateřské škole 7.11.2011 p. uč. Moníková 
Kouzelná flétna v MŠ 16.11.2011 p. uč. Novotná 
Písničky, pohyb a hudba 21.11.2011 p. uč. Němečková 
Pojďte si hrát, pojďte cvičit 1.12.2011 p. uč. Květová  M. 
Hry na rozvoj sluchu 13.1.2012 p. uč. Novotná  
O počasí s hudbou a pohybem 7.2.2012 p. uč. Tomišková 
Vývoj řeči a možnosti prevence řečových 
poruch u dětí 9.2.2012 

 
p. uč. Nohejlová 

Výběr psychomotorických her pro 
zklidnění, soustředění a relaxaci ( Náchod) 
24.2.2012 

p. uč. Němečková 

Tanečky v mateřské škole II.6.3.2012 p. uč. Moníková 
Dětská jógalátes na farmě i v ZOO 
9.3.2012 

p. uč. Červená 

Návštěva v MŠ Rašínova Nové Město nad 
Metují – výměna nápadů a zkušeností, 
ukázka dechových cvičení s dětmi, výuka 
na flétnu 13.3.2012 

 
 
p. uč. Květová M. + vedoucí MŠ 

Pedig 3 D. Dekorace. 22.3.2012 p. uč. Novotná 



 
 

 
 

Studium ke splnění kvalifikačních 
předpokladů – poslední rok studia na Vyšší 
pedagogické škole Litomyšl, úspěšné 
ukončení, získání titulu DiS. 6/2012 
 
Samostudium s využíváním studijního 
volna – využití odborné literatury a tisku, 
Vyhledávání materiálů a informací na 
Internetu, v učitelské knihovně, především 
využily začínající učitelky  
 

 
 
 
p. uč. Moníková 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Název akce mateřské školy Mrštíkova a Štefcova 

Divadlo v MŠ „ Znáte Kačenku?“ 
Screeningové oční vyšetření dětí v MŠ 
 Divadlo v MŠ „ Děda Listnáč a skřítek Kvítek“ 
Drakiáda v MŠ 
 Soutěžní bramboriáda s rodiči – odpoledne s rodiči na zahradě MŠ 
 Návštěva výstavy železničních modelů na hlavním nádraží 
Pracovní dílna s rodiči – tvoření z přírodnin, výrobky z dýní 
Beseda s městskými policisty, ukázka výcviku služebních psů  
Divadlo v MŠ „ Strašidla z dubového lesa“ 
 Halloweenské strašení v MŠ 
 Vydrýsek v kouzelném lese – program Lesů ČR 
 Čertovské soutěže v ZŠ Štefcova – sportovní zápolení více MŠ  
 Vánoční posezení s rodiči a dětmi, vystoupení pro rodiče, 
 country tance dětí v choreografii p. uč. Nohejlové 
 Vánoční nadílka dětem v MŠ 
 Tři králové v MŠ ( z řad pracovnic MŠ ) 
 Beseda učitelek 1. tříd s rodiči předškoláků v MŠ, příprava na zápis 
 Návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ Štefcova 
 Výchovný koncert v MŠ – seznamování s hudebními nástroji 
 Výlet do lesa – dobroty pro zvířátka 
 Divadlo v MŠ „Veverka Zrzečka“ 
 Ukázka výcviku dravců – program Lesů ČR 
 Beseda s lesníky – program Jak se chováme v lese 
 Karnevalový rej v MŠ 
 Sluníčkový den – otvírání jara, plnění úkolů 
 Čarodějný rej  na školní zahradě 
 Prohlídka psího útulku Nový Hradec 
 Den Země – výlet za skřítkem Prestiže27m do lesa 
 Program Dopravní policie v MŠ „ Jak se chovat na silnici“ 
 Beseda s včelařem – užitek včel 
 Školička kouzel v MŠ 
 Návštěva knihovny v Malšovicích 



 
 

 
 

 Výlet dětí MŠ do Nového Města n. Metují – prohlídka zámku, 
 pohádka „ O princezně a vodníčkovi“, prohlídka města 
 Atletické hrátky – sportovní soutěže v atletice na hřišti ZŠ Štefcova 
 s účastí čtyř mateřských škol 
 Srdíčkové odpoledne – akce s rodiči na zahradě MŠ, veselé soutěže 
 ke Dni matek 
Divadlo v MŠ „ O vodníku Brčálníčkovi“ 
Ukázka hasičské techniky v HZS 
Školička kouzel v MŠ – zapojení dětí MŠ – oslava Dne dětí 
Školní výlet do Babiččina údolí – po stopách spisovatelky B. Němcové 
Divadelní představení „ Drak a princezna“ – dramatický kroužek šk. Družiny 
 
 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  provedené ČŠI 

V tomto školním roce proběhla na obou mateřských školách kontrola ČŠI. Navštívila nás 
paní inspektorka Beránková. Zhodnotila vzdělávací činnost MŠ jako velmi dobrou, 
odpovídající současným požadavkům na předškolní vzdělávání dětí před vstupem do ZŠ. 
Kladně hodnotila vypracovaný ŠVP pro předškolní vzdělávání a další dokumenty, také častou 
účast učitelek MŠ na vzdělávacích seminářích. Inspekce neshledala žádné závažné 
nedostatky. 

 
10. Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
název subjektů název akce 
 Lesy ČR besedy, programy pro děti 
PPP HK, Speciální MŠ, ZŠ a SŠ Štefánikova vyšetření dětí, poskytnutí  

služeb logopedické péče  
dětem se závažnými vadami  
výslovnosti 

Malšovická jízdárna prohlídky provozu 
Planetárium v HK návštěva hvězdárny, program 
ZŠ Štefcova, školní družina, školní jídelna návštěva v 1.třídách, ŠD, ŠJ 

předplavecký kurz 
beseda s rodiči budoucích      
školáků 
pořádání sportovních soutěží 
čertovské hrátky, atletické    
hrátky, vedení kroužků v MŠ 

MŠ Pohádka, MŠ Zvoneček Štechova, MŠ Čajkovského, 
MŠ Klíček, MŠ Kampanova 

Atletické hrátky, Čertovské 
hrátky, zapojení našich dětí  
do výtvarné soutěže Školka  
plná dětí vyhlášená MŠ  
Kampanova 

FN HK   stomatologický průzkum, 
   názorné ukázky péče o chrup 

 poradenské zařízení Mozaika   Spolupráce ve vyšetření dětí  
  s poruchami chování 



 
 

 
 

 HZS Malšovice v MŠ   ukázka záchranářských prací 
 Včelařský klub   návštěva v MŠ 
Knihovna Malšovice návštěva dětí MŠ 
Městská policie  beseda, ukázka výcviku psů 
Vizus oční vyšetření dětí 
Divadlo Koumarová, Sluníčko, Úsměv, Mokrošovi   divadlo v MŠ 
dopravní policie beseda, praktické ukázky 
Prestige photo Praha zajištění fotografování dětí 
 
 
11. Údaje o zdravotní prevenci 
Název programu – projektu  Obsah 
Logopedický průzkum  
Beseda pro rodiče předškoláků 
Zubní prohlídka 
Bezpečí dítěte – prevence úrazů 

Průzkum výslovnosti dětí MŠ pracovnicí Spec. centra 
Zdravá výživa, péče o zoubky 
MUDr. Ilončáková FN HK (průzkum stavu chrupu dětí) 
Program dopravní policie 

 
 
12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Název programu Období realizace 
MŠ se nezapojila.  

 
 

13. Údaje o zapojení MŠ do vzdělávání studentů v roce 2011/2012 
Praxe studentek: Počet účastníků 

ze středních pedagogických škol  3 
z vyšších odborných škol 1 
z vysokých pedagogických škol 4 
 
 
 
 

14. Materiálně-technické vybavení školy  
       nově pořízené  ve šk. roce 2011/2012 
Pro práci s dětmi:  Vybavení nové třídy Studánka nábytkovými sestavami, 

kontejnery na stavebnice, vybavení herny víceúčelovými 
koutky,  zakoupení matrací, zakoupení koberce, dětských 
koberců, houpadel, zakoupení dětských stolků se židličkami, 
učitelského stolu, židlí – vše o prázdninách 2012 
Elektronické varhany, hračky a doplňky, didaktické hry, knihy 
do třídy Červánek během školního roku. 
Vybavení zahrady dřevěným barevným vláčkem, dřevěnými 
auty – instalace prázdniny 2012 

Vybavení šaten: Kryty na radiátory, kapsáře na oblečení dětí 
K zajištění stravování: Rozšíření výdejny v přízemí budovy MŠ Štefcova, zakoupení 

myčky, nádobí, kuch. linky, termoportů, nerez vozíku 
Hygiena a bezpečnost: Úklidový vozík,  kryty na radiátory WC a umývárny dětí 



 
 

 
 

Specifické vzdělávací pomůcky: Didaktické pomůcky pro jednotlivé oblasti vzdělávání, hračky 
Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

RMG, počítač, tiskárna 

 
 
Co bychom potřebovali: naše požadavky přetrvávají z minulého roku 
Vyměnit okna a žaluzie v MŠ Mrštíkova a zamezit tak únikům tepla a zatékání do tříd. 
Vyměnit okna na sever na adrese Štefcova 1128. 
Vybavit obě zahrady MŠ herními prvky odpovídajícími bezpečnostním požadavkům EU 
(průlezky, věž se skluzavkou, dopravní hřiště,… ) 
Vytvořit stínová zakrytí u pískovišť v MŠ Mrštíkova 
Srovnat nerovný povrch chodníků na zahradě MŠ Štefcova – nebezpečné pro předškolní děti. 
Vybavit novými skříňkami sklady hraček u obou tříd MŠ Mrštíkova 
 
 

  



 
 

 
 

 
Příměstský tábor  2012 
 
 
 Příměstský tábor se konal v 5 termínech. Celkem tábor navštívilo 334 dětí, o  které se staralo  
34 vychovatelek ve dvou směnách (ranní  směna 6,30 – 12,00 h a odpolední směna od 
11,00 do16,30 h). Některé děti  na táboře strávily i více týdnů. Na každou směnu připadly 
4 vychovatelky.  
  
Červenec :     2. -   4. 7. (3 dny)     zúčastnilo se celkem  36 dětí  
                      9. -  13. 7.                                                      83 dětí 
                    16. -  20. 7.                                                      80 dětí 
                     
Srpen      :     6. - 10. 8.                                                       70 dětí 
                     13.- 17. 8.                                                       65 dětí  
 
 Přihlašování na PT probíhalo internetem. Zkrátili jsme nepříjemné fronty při přihlašování  
dětí i tím, že jsme spojili  platbu za  stravné. Rozšířením kapacity tábora jsme uspokojili 
všechny zájemce o pobyt. Z důvodu rozšíření kapacity MŠ byl tábor přemístěn do budovy 
školy. Využity byly 2 herny ŠD a 2 třídy, které byly dočasně přizpůsobeny pro tábor. Někteří 
rodiče s tímto přesunem nesouhlasili.  
 Tábor byl programově velmi dobře zajištěn. Důraz byl kladen na rekreační a zábavnou 
činnost.  Po dobré zkušenosti z minulých let jsme v termínu 9. - 13. 7. zaměřili jedno oddělení 
na oživení AJ a sportu, v termínu 6. - 10. 8. na sport. O obě zaměření byl ze strany dětí 
i rodičů zájem. Při příznivém počasí byl využíván hlavně pobyt venku, (výlety, exkurse, 
sportovní hry). 
  
Výlety:  zámek a bludiště Loučeň 
              pohádkové Staré Hrady 
              zámecký  park  a Minizoo Častolovice 
                                
 Vycházky a exkurse :-  návštěva  psího útulku 
                                    -  návštěva u hasičů 
                                    -   interaktivní  programy v muzeu Pravěk je KŮŮL, Jedna řeka, dva                      
                                         příběhy 
                                     -  přírodní rezervace Plachta 
                                     -   beseda   se včelařem 
                                     -   Houbičkování – veselé povídání o houbách  s vycházkou do lesa 
 
  Zábavné dopoledne  a odpoledne 
                                    -   Minigolf 
                                    -   zábavné středisko Tongo 
                                    -   Loutkové divadlo  - Pirátská pohádka 
                                    -   vystoupení  Orientální tanečnice 
                                    -   přírodovědné odpoledne 
                                    -   taneční škola Orientu – na závěr týdne vystoupení  dívek 
                                    -   Království  sov – ukázka  chovu sov 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
Sportovní odpoledne :  -    opičí  dráha 

- postřehové hry  různého typu 
- atletický trojboj 
- turnaje v kopané a vybíjené 
 -   olympiáda 
- netradiční olympiáda 
- Šipkovaná  
-     lanové centrum –Stříbrný rybník 

 
Hry v místnosti: (v době nepříznivého počasí) 
                                     - didaktické hry 
                                     -  Elektrika, Čísla, ZOO 
                                     -   soutěž – stavby ze stavebnic 
                                     -   soutěže a kvízy 
                                     -   Lov – hra na postřeh a rychlost 
 
V době tábora jsme využívali hřiště ZŠ, zahrady u družiny a školy. 
Na zahradě ŠD  byly k dispozici  průlezky, stolní tenis, pískoviště pro dětské stavby a při 
teplém počasí sprchování  a návštěva mlhoviště.  
 





FIKS
ZŠ a MŠ, Štefcova 1092
Hradec Králové

Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy.

Jak výsledky správn ě 
pochopit a využívat?

• Identifikujte odchylky od průměru a 
zjistěte, čím se škola ve srovnání s 
ostatními může pochlubit a na čem 

musí zapracovat. 
• Berte v úvahu specifické podmínky 

Vaší školy. 
• Výsledky doplňte i dalšími 

informacemi o žácích a třídách a stále s 
nimi pracujte.

Jak si stojíme mezi ostatními?
Průměrný percentil v testech
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FIKS

ZŠ a MŠ, Štefcova 1092

Hradec Králové

ČESKÝ JAZYK

Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou 
nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a 
máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných 

škol.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka 
s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší 

škole je studijní potenciál žáků v českém 
jazyce využíván optimálně, výsledky žáků 
v testech odpovídají úrovni jejich studijních 

předpokladů.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech 
oblastech - mluvnice, sloh a komunikace, 

literatura a čtenářská gramotnost.

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, 
že průměrné výsledky měli Vaši žáci ve 
všech oblastech - znalosti, porozumění, 

aplikace.

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

MATEMATIKA
Výsledky Vaší školy v matematice jsou 

nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a 
máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných 

škol.

Porovnáním výsledků testu z matematiky s 
výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší 

škole je studijní potenciál žáků v matematice 
využíván optimálně, výsledky žáků v testech 

odpovídají úrovni jejich studijních 
předpokladů.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech 

oblastech - čísla a početní operace, 
geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, 

vztahy a práce s daty, nestandardní aplikační 
úlohy a problémy.

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, 
že průměrné výsledky měli Vaši žáci ve 
všech oblastech - znalosti, porozumění, 

aplikace.

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

STONOŽKA 2011/2012 - 5. ROČNÍKY



FIKS  
ZŠ a MŠ, Štefcova 1092
Hradec Králové

Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy.

Jak výsledky správn ě 
pochopit a využívat?

• Identifikujte odchylky od průměru a 
zjistěte, čím se škola ve srovnání

s ostatními může pochlubit a na čem 
musí zapracovat. 

• Berte v úvahu specifické podmínky 
Vaší školy. 

• Výsledky doplňte i dalšími 
informacemi o žácích a třídách a stále

s nimi pracujte.

Jak si stojíme mezi ostatními?
Relativní postavení školy
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FIKS  

ZŠ a MŠ, Štefcova 1092

Hradec Králové

ČESKÝ JAZYK

Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou 
nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a 
máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných 

škol.

Na zaklade vysledku v testu OSP jsme zjistili, 
že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v 
českém jazyce využíván optimálně, výsledky 

žáků v testech odpovídají úrovni jejich 
studijních předpokladů.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech 
oblastech - gramatika, větný rozbor, jazyk, 

sloh a literatura.

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, 
že průměrné výsledky měli Vaši žáci ve 
všech oblastech - znalosti, porozumění, 

aplikace.

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

MATEMATIKA
Svými výsledky v matematice se Vaše škola 
řadí mezi průměrné školy, máte lepší výsledky 

než polovina zúčastněných škol.

Na zaklade vysledku v testu OSP jsme zjistili, 
že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v 
matematice využíván optimálně, výsledky 

žáků v testech odpovídají úrovni jejich 
studijních předpokladů.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech 
oblastech - aritmetika, algebra, geometrie.

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, 
že průměrné výsledky měli Vaši žáci ve 
všech oblastech - znalosti, porozumění, 

aplikace.

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

STONOŽKA 2011/2012 - 9. ROČNÍKY



FIKS  
ZŠ a MŠ, Štefcova 1092
Hradec Králové

Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy.

Jak výsledky správn ě 
pochopit a využívat?

• Identifikujte odchylky od průměru a 
zjistěte, čím se škola ve srovnání

s ostatními může pochlubit a na čem 
musí zapracovat. 

• Berte v úvahu specifické podmínky 
Vaší školy. 

• Výsledky doplňte i dalšími 
informacemi o žácích a třídách a stále

s nimi pracujte.

Jak si stojíme mezi ostatními?
Relativní postavení školy
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Název:

Obec:

FIKS  

ZŠ a MŠ, Štefcova 1092

Hradec Králové

ANGLICKÝ JAZYK

Výsledky Vaší školy v anglickém jazyce jsou 
nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a 
máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných 

škol.

Na zaklade vysledku v testu OSP jsme zjistili, 
že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v 
anglickém jazyce využíván dobře. Výsledky 

žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá 
úrovni jejich studijních předpokladů,

učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a 
žáci pracují nad svoje možnosti.

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, 
že průměrné výsledky měli Vaši žáci ve 
všech oblastech - poslech, konverzační 

situace, čtení a porozumění textu, komplexní 
cvičení, gramatika a slovní zásoba.

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

NĚMECKÝ JAZYK
NETESTOVÁNO

Hodnocení podle částí testu

Využití studijního potenciálu

STONOŽKA 2011/2012 - 9. ROČNÍKY
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