
 

 
 
 

2015/2016 
Výroční zpráva

Mgr. Eduard Hlávka 

Základní škola  
a Mateřská škola  

Štefcova 1092 
 Hradec Králové 



 
 

2 
 

Obsah 
 
1.  Základní údaje o škole ................................................................................................................... 4 

1.1.  Škola ............................................................................................................................................... 4 

1.2.  Zřizovatel ........................................................................................................................................ 4 

1.3.  Místo poskytovaného vzdělávání .................................................................................................. 4 

1.4.  Místo poskytovaných služeb ......................................................................................................... 4 

1.5.  Základní údaje o součástech školy ................................................................................................ 4 

1.6.  Materiálně‐technické podmínky školy .......................................................................................... 5 

1.7.  Údaje o školské radě ...................................................................................................................... 6 

1.8.  Údaje o klubu přátel školy z. s. ...................................................................................................... 6 

2.  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy ..................................................... 7 

2.1.  Přehled oborů základního vzdělávání ........................................................................................... 7 

2.2.  Vzdělávací programy ...................................................................................................................... 7 

3.  Přehled pracovníků školy ............................................................................................................... 7 

3.1.  Základní údaje o pracovnících školy .............................................................................................. 7 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících ............................................................................................ 8 

3.3.  Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků .......................................................................... 8 

3.4.  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ............................................................................... 9 

3.5.  Údaje o nepedagogických pracovnících ........................................................................................ 9 

4.  Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol ......................................... 10 

4.1.  Zápis k povinné školní docházce .................................................................................................. 10 

4.2.  Výsledky přijímacího řízení .......................................................................................................... 10 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ............................................................................................. 10 

5.1.  Údaje o integrovaných žácích ...................................................................................................... 10 

6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy .. 10 

7.1.  Údaje o významných mimoškolních aktivitách ........................................................................... 11 

  11 

7.2.  Účast žáků školy v soutěžích ........................................................................................................ 12 

7.3.  Účast žáků ve sportovních soutěžích ........................................................................................... 13 

7.4.  Účast žáků v zájmových činnostech ............................................................................................ 13 

8.  Údaje o výsledcích kontrolní činnosti ČŠI.................................................................................... 16 

9.  Projekty a granty financované z jiných zdrojů ............................................................................ 16 

9.1.  Granty financované zřizovatelem ................................................................................................ 16 

9.2.  Projekty a granty MŠMT .............................................................................................................. 16 



 
 

3 
 

9.3.  Projekty a granty ostatních subjektů .......................................................................................... 16 

10.  Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání. .................................................................................................................. 16 

10.1. Spolupráce s odborovými organizacemi ..................................................................................... 16 

10.2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů – Klub ředitelů ...................................................... 16 

10.3. Spolupráce s dalšími partnery – Společnost přátel školy ........................................................... 16 

11.  Základní údaje o hospodaření školy (údaje za kalendářní rok 2015) ......................................... 17 

12.  Přílohy .......................................................................................................................................... 18 



 
 

4 
 

 

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 Hutlová 
zástupce ředitele II. st.:  Mgr. Věra Krčková 
vedoucí učitelka MŠ: 
Mgr. Taťána   Metelková Ph.D. 
vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Kolmanová 

Kontakt tel.:  606 777 056, 606 777 038 
e-mail:  zs@stefcova.cz 
www:  stefcova.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 160 
Základní škola 675 

1.4. Místo poskytovaných služeb  
Školní družina 240 
Školní jídelna MŠ - výdejna 180 
Školní jídelna ZŠ 1250 

 
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 6 160 26,6 13,5 
1. stupeň ZŠ 18 401 22,3 22,9 
2. stupeň ZŠ 8 182 22,7 10,9 
Školní družina 8 240 30 33,2 
Školní jídelna MŠ x 160   x x 
Školní jídelna ZŠ x 569 x x 
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1.6. Materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny 26 kmenových tříd, 8 oddělení ŠD z toho 4 
samostatné herny, z toho 2 v samostatné 
budově. 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

Odborné pracovny chemie, fyziky, 
přírodopisu, hudební výchovy, cvičná 
kuchyň, knihovna, hudební pracovna, 
keramická dílna, 2 učebny výpočetní 
techniky, učebna Aj, zeměpisu, 

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

Sportovní zařízení Tělocvična, posilovna, bazén, školní hřiště. 
Dílny a pozemky Cvičný pozemek, školní dílna. 
Žákovský nábytek Je průběžně dle potřeby obměňován a 

doplňován. V rámci projektu ovoce do škol 
bylo zakoupeno nářadí na škol. pozemek.  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Učební pomůcky a hračky jsou průběžně 
doplňovány. Celkovou rekonstrukci vyžaduje 
školní bazén.  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 
pomůckami 

K ŠVP jsou průběžně dokupovány potřebné 
učebnice. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

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

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Na škole je celkem 14 učeben vybaveno 
interaktivní tabulí s ozvučením.  Ve škole je 
žákům k dispozici v počítačových učebnách 
37 počítačů, každý kabinet je vybaven 
počítačem a přístupem k tiskárně. Během 
roku byla zakoupena 1 dotyková tabule, která 
je umístěna v kmenové učebně. Škola je 
připojena k internetu optickým kabelem. Na 
prvním i druhém stupni je vedena 
elektronická třídní kniha.  

Investiční rozvoj Krásný vzhled celého rekonstruovaného 
areálu ZŠ kazí původní spojovací chodba, 
která vykazuje značné tepelné ztráty. Též 
oplocení části areálu by bylo vhodné 
vyměnit.  
Byla znovu nalakována podlaha v tělocvičně. 
Vnitřní prostory pro výuku Tv nám kapacitně 
nevyhovují, za zvážení by stálo vybudování 
druhé tělocvičny. Kulturní stolování ve školní 
jídelně narušuje nadměrný hluk – bylo by 
vhodné odhlučnění. Při opravách během roku 
byl zjištěn neuspokojivý stav elektroinstalace 
a vodovodního potrubí.  
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1.7. Údaje o školské radě 
Datum zřízení 1. 1. 2006 
Počet členů školské rady  6 
Kontakt hanusova@bermangroup.cz 
Členové Ph.Dr. Martin Jílek, Ph.D., Mgr. Jana 

Hanušová, Mgr. Iva Ondráčková, Mgr. Petr 
Rauer, Mgr. Vladimír Springer, Mgr. Libuše 
Moníková 

 

 
 
 
  

1.8. Údaje o klubu přátel školy z. s. 
Registrace 3. 11. 1992 
Zaměření Spolupráce rodičů žáků se školou 
Kontakt zs@stefcova.cz 
Komentář: nová registrace v roce 2015, nové stanovy, 

nový název 
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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 26 
 

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

26 

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

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

  
3. Přehled pracovníků školy 
 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 83 
Počet učitelů ZŠ – fyzické osoby 36 
Počet vychovatelů ŠD – fyzické osoby 8 
Počet učitelek MŠ – fyzické osoby  12 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 
Počet správních zaměstnanců MŠ 6 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 13 

 
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 M – Vv 
5 1,0 VŠ M – Fy 
6 1,0 VŠ Čj – D 
7 1,0 VŠ D – Rj - Nj 
8 0,9 VŠ Inf - Tv  
9 0,9 VŠ M – Tp 

10 1,0 VŠ Ch – Př 
11 1,0 VŠ Z – Tv 
12 1,0 VŠ Aj - D 
13 1,0 VŠ Čj – On  
14 1,0 VŠ Tv 
15 1,0 VŠ Tv – On – Z 
16 1,0 VŠ Aj 
17 0,68 VŠ Tv 
18 0,32 VŠ Nj - Čj 
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. 
33 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
34 1,0 VŠ 1. – 5. r. 
35 0,5 VŠ 1. – 5. r. 
36 1,0 VŠ 1. – 5. r. 

 
3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 
Učitelé 1. stupně 100 
Učitelé 2. stupně 100 
Vychovatelky ŠD 87,5 
Komentář: Někteří učitelé z druhého stupně učí na prvním stupni. 

Jedna vychovatelka doplňuje kvalifikační předpoklady.  
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3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

 
3.5. 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 75% 
10 Kuchařka 100% 
11 Kuchařka 100% (DPČ) 
12 Kuchařka 100% 
13 Vedoucí ŠJ  100% 
14 Kuchařka MŠ 100%  
15 Kuchařka MŠ 100% 
16 Kuchařka MŠ 100% 
17 Školnice MŠ 100% 
18 Uklízečka MŠ 100% 
19 Uklízečka MŠ 75% 
20 Uklízečka 100% 
21 Uklízečka 32% 
22 Uklízečka 100% 
23 Uklízečka 100% 
24 Uklízečka 30% 
25 Uklízečka 100% 
26 Školník 100% 
27 hospodářka 100% 
28 Pracovnice PAM 100% 
29 Pracovnice PAM 100% 
30 Pracovnice PAM 36% 

 
  

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

v důch.. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

3 3 4 11 0 12 0 5 0 6 7 37 

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 2015/2016 

4 91 8 8 
 

 
4.2. Výsledky přijímacího řízení 

 
 

celkový počet  
žáků školy 

gymnázia SOŠ s 
maturitou 

SOU s výučním 
listem 

žáci přijatí 
na SŠ 

celkem 
víceletá ostatní celkem 

583 13 10 23 26 4 30 
 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1. Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení: Počet žáků 
Sluchové postižení 1 
Zrakové postižení 0 
Autisté 1 
Tělesné postižení 0 
S kombinací postižení 0 
S vývojovými poruchami chování 5 
S vývojovými poruchami učení 18 

 
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 vedoucích pracovníků Počet pracovníků 
Testování žáků NIQES 1 
Manažerské funkce ve škol. praxi  2 
Právní předpisy 2 
Asertivita – cesta k vnitřní jistotě 1 
Novely školské legislativy 1 
Školení vedoucích pracovníků ŠD 1 

 

Program vzdělávání ped. prac.  Počet pracovníků 
Stud. pobyt uč. do zahraničí EU – V56 12 
Seminář fyziky - Elixír 1 
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Výchovné poradenství 1 
Podpora FO 1 
Seminář SFUMATO 2 
Chemická legislativa pro učitele 1 
Spolupráce školy a PPP 1 
Školení první pomoci pro uč. 36 
Jak pracovat se třídou s problémovými žáky 1 
Nápady do Čj pro žáky se spec. poruchami 
uč. 

1 

Bez vody to nejde 1 
Kreativní tvorba v ŠD 5 
Činnostní učení Čj a M 2 

 
 
 
 
 
 
 

  
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů

• Společnost přátel školy, Školská rada, Hudební škola Roland, Centrum vzdělávání
Královéhradeckého kraje, Městská policie, Policie ČR, Oddělení sociálně právní
ochrany dětí, UHK, divadlo Drak, Klicperovo divadlo, Domov důchodců NHK,
Veterinární škola Kukleny, JITRO, Boni Pueri, Filharmonie HK, AŠSK, Muzeum VČ,
ÚP HK, MěDD HK, Archeopark Všestary, Sokol Třebeš, knihovna Malšovice, Cinestar
HK, Centrál, Galerie moderního umění, LF UK HK, Medium, Hvězdárna HK,
sportovní centrum Stěna, Preventivně informační centrum Policie ČR, Mozaika,
KINSKÝ DAL BORGO, a. s., Hradecké služby, COME vending s. r. o. ‐ ovoce do škol,
HAPPYSNACK ‐ školní automat, Veolia ‐ exkurze, Jazyková škola House of English s.
r. o., Věda nás baví. Ovocnářský podnik Holovousy, Ekocentrum Sever HK, LŠU
Střezina

Významné akce školy

• Předvánoční keramická výstava, Atlet. trojboj pátých tříd, Pěvecká vystoupení dětí
ze ŠD v Domově důchodců, Zpívání pro rodiče v aule školy, Čertovské hrátky MŠ,
Den otevřených dveří, Atletické hrátky MŠ, Vánoční tvoření dětí a rodičů, Divadelní
představení ŠD v Muzeu VČ, 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., Školní den
pro dospělé na hřišti (OVOV), Klub předškoláků ‐ Broučci, Ukázky výcviku
záchránářských psů. Ochrana před teroristickým útokem ‐ ukázky zásahové
jednotky, Projekt HASÍK, Dopravní hřiště, POKOS, Roladn pop show, Den Země,
Testování SCIO a pirls, T‐profi,

Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků 
Krajská konference hromadného škol. 
stravování 

1 

Obsluha multifunkční pánve 1 
Porada vedoucích škol. jídelen 1 
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7.2. Účast žáků školy v soutěžích 
 
 

Název soutěže 1. kolo 2. kolo kraj 
Dějepisná olympiáda 17 4 1  
Matematická olympiáda  6 6 -1. místo  
Matematický koresp. 
seminář 

37   

Fyzikální olympiáda 2   
Klokan 403   
Pythagoriáda 68 5  
Biologická olymp. 21 2  
Recitační soutěž 74   
Pěvecká soutěž 65   
ROLAND POP SHOW 2 

1., 2. místo 
  

Hradecký víceboj 4 3. místo  

T-PROFI   1. místo ČR

Hledáme nejlepšího 
mladého chemika 

40 3  

Přírodovědný klokan 11   
Hradecký stavební palec    
Basic lingua 24 2x1. místo  

Rostemesknihou.cz 6   
Poznávání rostlin a živ. 5   
Olympiáda Čj 22 2  
Souboj čtenářů 10   
Matematický orienťák 2   
Pravopisne.cz 103   
Olympiáda Aj 20 1. místo 1. místo 
BESIP 5   
Archimediáda 1   
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7.3. Účast žáků ve sportovních soutěžích 

Název soutěže Počet žáků Umístění 
Vybíjená  10  

Fotbalový turnaj 14 OF – 3., OF - 1. 

OVOV 501 OF-1., KF 3. 

WORLD MARATHON CHALLENGE 34 V HK 2. místo, 28 svět 

Přehazovaná 7. roč. 12 OF – 3. 

Trojboj pátých tříd 8 ml. 1. a 4., st. 2. a 3. 

Pohár rozhlasu 50  celkově - 1. místo 

Hradecké sportovní hry-plavání 10 4. 

Hradecké sportovní hry-atletika 45 1. 

Kopaná 15 1. OF, KF 5. 

Plavecké štafety 1. st. 170  

Triatlon 45 1.  

Mc Donalďs Cup 26 OF 1., Kraj 1. 

Orientační běh – liga škol 50 4. místo 

Sportovní den s Městskou policií 24 5. 

Coca Cola Cup 12 OF 4. 

Atletický čtyřboj 18 OF – 1., 

Štafetový pohár 15  

Florbal 2. st. 36  

Hradecká laťka 15 3x1. celkově 1. 

legenda: KF – krajské finále, OF – okresní finále 
 
 

7.4. Účast žáků v zájmových činnostech 

Název kroužku Počet žáků 
Plavání pro žáky 1. ročníku 28 
Plavání pro žáky 2. – 4. ročníku 27 
Florbal pro žáky 1. – 5. ročníku 96 
Zdravotnický 25 
Příprava k příjímacím zkouškám – Čj  29 
Příprava k příjímacím zkouškám – M  30 
Výtvarně keramický (pro 1. až 5. roč.) 106 
Rytmik 43 
Basketbal 1. až 4. ročník 49 
Dramatický 9 
Florbal pro žáky 6. – 9. roč.  18 
Věda nás baví 15 
Hra na netradiční hudební nástroje 8 
Keramika pro dospělé 7 
Atletika 1. – 5. ročník 27 
Flétna pokročilí 7 
Flétna začátečníci 16 
Keramika – rodiče a děti 12 
Kondiční plavání 29 
Plavání MŠ 56 
Celkem 537 



 
 

14 
 

 
Celkový počet akcí pro veřejnost za školní rok 2015/2016: 25 
 
Exkurze  
Bojiště na Chlumu, IQ PARK Liberec, Knihovna Malšovice, Den zemědělství 
Královehradeckého kraje, Den zvířat - SŠ Veterinární, SPŠ Stavební HK, Lázně Bohdaneč, 
Hvězdárna HK, O volbě školy, Archeopark Všestary, Litomyšl – město, zámek, Historické 
centrum města HK, Bílá věž, Muzeum VČ, Praha – historické centrum, Státní archiv HK, 
Čapek – Polička, Po stopách Karla IV, KARIM – FN HK, Babiččina půda – Ekocentrum Sever,
Výstavy 
Prusko – rakouská válka 1866, Hurá do školy, Odkaz života občanů v historických 
dokumentech, Titanic, Večerníček,  
 
Besedy  
Příběhy bezpráví, SOU Hradební – volba povolání, Mistr Jan Hus, 1. světová válka, Úřad 
práce, Týden proti AIDS, Zdraví muže ve 3. tisíciletí. 
Se spisovateli – M. Vítková: Překvapení skřítka 
 
Návštěva divadelních představení:  
 

 
Projekty  
Dental prevention, Zdravé zuby, Příběhy bezpráví, Zpívá celý Hradec, Taneční představení 
ZŠ Na Střezině,  
pořádání školení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – el. třídní kniha, tablety do 
škol, 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, Sportování bez 
hranic, zájezd do Anglie. 
 
LVZ pro žáky 7. tříd, podzimní soustředění pro žáky sport. tříd 2. st., , ŠvP pro žáky 
1. až 5. ročníku, podzimní a jarní soustředění pro žáky sportovních 1. a 2. tříd, adaptační 
kurzy pro žáky 6. ročníku, jednodenní lyžařské zájezdy  

Divadlo DRAK

•Podivuhodný cirkus

•Čert a Bára

•Všechno lítá, co peří má

•O bílé lani

•Hamako

•FOREVER YONGUNG 

•Princezna Turnandot

•Štěně nebo špenát

Centrál

•Indonézie 

•Myarmar (Barma) v proudu času

•Láska ano, děti ještě ne

Ve škole

•Muzikohraní

•Jak se dělá herectví

•Memfis

•Memento
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Podíl dětí zapojených v mimoškolní činnosti v procentech je 75%. 
 

 
 
 

Akce vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů

•Nebezpečí šikany

•Jednání s neznámými lidmi a předcházení rizik

•Právo, morálka, odpovědnost

•Domácí násilí

•Šikana a kyberšikana

•Přestupky a trestné činy

•MOZAIKA provedli jsme intervenci v nově vzniklém kolektivu 6. A

•Sebeobrana pro dívky

•Dopravní hřiště

•Rizika virtuální komunikace

•Besedy k volbě povolání

• Prostor PRO  a Mozaika ‐ práce s kolektivem 2. A, 4. C, 9. B ‐ problémy s intolerancí mezi 
jednotlivými žáky třídního kolektivu

•Policie ČR ‐ řešení podezření na užívání návykových látek a řešení kyberšikany

•PPP psychiatrická klinika ‐ řešení poruch chování

•Prostřednictvím ŠVP byla v jednotlivých hodinách věnována pozornost programu Ochrana
člověka za mimořádných událostí. Průřezem všech ročníků jsou témata první pomoci a
odborné pojmy a znalosti, které je nutné znát při mimořádných událostech jako jsou
povodně, dopravní nehody, požáry apod.Prezentace školy na veřejnosti
•Články v deníku Radnice

•Webové stránky školy

•Školní nástěnky

•Veřejná vystoupení – soutěž v recitaci a ve zpěvu, 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

•Klub předškoláků ‐ Broučci

•Vystoupení loutkového kroužku ŠD v Muzeu VČ, v nemocnici, dětský domov

•Akademie na závěr šk. roku

•Zpívání dětí ze ŠD v aule školy ‐ vánoční prodejní výstava

•OVOV ‐ rodiče a děti

•Vystoupení kroužku Rytmík v tělocvičně pro rodiče

•Zkoušíme si cestu do školy MŠ a 1. třídy



 
 

16 
 

 
8. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti ČŠI 
 

Kontrolní činnost ČŠI neproběhla. 

9. Projekty a granty financované z jiných zdrojů 

9.1. Granty financované zřizovatelem 

Název projektu (grantu) suma 
Příměstský tábor 250 000 Kč 
Volnočasové aktivity (Broučci, Roland 
pop show, sportovní soutěže aj) 

64 680 Kč 

Otevřené dětské hřiště 20 000 Kč 
Otevřené školní hřiště 135 000 Kč 
Životní prostředí 100 000 Kč 
Sportování bez hranic (Česko-Polsko) bez finanční dotace 

 
9.2. Projekty a granty MŠMT 

Četba a zahraniční kurzy nás baví – 930 149 Kč.  
Erasmus+ -  

  
     

9.3. Projekty a granty ostatních subjektů 

  Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. 

     

  
10. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 
10.1. Spolupráce s odborovými organizacemi 

 
Formy spolupráce Komentář 
Vymezena kolektivní smlouvou  

 
10.2. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů – Klub ředitelů 

 
Formy spolupráce Komentář 
Výjezdní zasedání   
Setkání a výměna zkušeností ředitelů  

 
10.3. Spolupráce s dalšími partnery – Společnost přátel školy 
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Formy spolupráce Komentář 
Finanční a věcná podpora žáků rozpočet u předsedy SPŠ 
Projednávání problémů a přání rodičů viz zápisy výboru SPŠ 

 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy (údaje za kalendářní rok 2015) 

 
1. Prostředky státního rozpočtu 
 

a) Příjmy 
Příjmy celkem – dotace              28 548 409,00 

C e l k e m     28 548 409,00 
 

b) Výdaje 
Neinvestiční výdaje celkem   28 548 409,00 
Z toho: náklady na platy   20 545 799,00 
             ostatní osobní náklady       166 000,00 
             zákonné odvody     7 197 253,40 
  učebnice, učební pomůcky       375 556,21 
  ostatní provozní náklady       263 800,39 
 

                 c)   zisk       0 
 
      2.   Prostředky z rozpočtu zřizovatele 
 

a) příjmy 
celkem dotace      5 845 150,00 
příspěvky rodičů a žáků    6 214 024,75 
ostatní příjmy                      22 787,81 
zúčtování fondů              297 180,00 
zúčtování darů      13 885,01  
C e l k e m               12 393 027,57 
 

                  b)  neinvestiční výdaje              12 386 678,33 
 
                  c)  zisk              6 349,24      

  
3. Prostředky doplňkové činnosti 
 

a)   příjmy 
celkem příjmy               2 839 521,92 

b)   výdaje 
celkem výdaje    2 569 334,60 
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c)   zisk         270 187,32 
 

 
4. Prostředky EU „Výzva 56“ 

 
a) Příjmy celkem               930 149,00 

 
b) Výdaje celkem               930 149,00 

 
c) Zisk              0 

 
 

5. Prostředky EU „projekt ITC,projekt Erasmus“ 
 

a) Příjmy celkem      201 636,20 
b) Výdaje celkem      201 636,20 

 
c) Zisk              0 

 
   
 

6. Investiční výdaje                 859 019,40 
 
myčka          57 232,00 
herní prvky mateřská škola       43 524,00  
projektor do MŠ        41 285,00 
rotunda       161 385,00 
počítač          65 509,40  
interaktivní tabule                     163 148,00 
zhodnocení budovy osvětlení     326 936,00 
 
 
 

12. Přílohy 

 
Přehled prospěchu a chování 
Výsledky testování SCIO – 5. ročníky 
Výroční zpráva MŠ 
Zpráva o příměstském táboře 
 

 
         
 
 
               

 Mgr. Hlávka Eduard 
                ředitel školy 



omluv.PV 5 N
Průměrná absence na žáka

neomluv. třídní učitel
z toho hodnocení snížená

známka Ch prospěch
průměrný

třída žáků

2. pololetí školního roku 2015/16
zpracováno dne: 27.09.2016Souhrnná statistika tříd

15.13 -1.043023 - -1.A Mgr. Špačková Jitka23 -

27.40 -1.052022 - -1.B Mgr. Votroubková Radka22 -

35.04 -1.058022 - -1.C Mgr. Kovaříková Romana22 -

34.66 -1.027021 - -1.D Mgr Jandová Lenka21 -

27.841.045 -088 0 01. ročník 88 -

25.50 -1.101024 - -2.A Mgr. Ondráčková Iva24 -

42.77 -1.095018 - -2.B Mgr. Líbalová Marta18 -

37.45 -1.137024 - -2.C Mgr. Felcmanová Lenka24 -

32.28 -1.163219 - -2.D Mgr. Červená Šárka21 -

34.011.124 -285 0 02. ročník 87 -

30.04 -1.109123 - -3.A Mgr. Lindrová Milena24 -

47.55 -1.325317 - -3.B Mgr. Teichmanová Blanka20 -

44.80 -1.173318 - -3.C Mgr. Karásková Jana21 -

37.05 -1.175018 - -3.D Mgr. Zacharová Klára18 -

39.521.191 -776 0 03. ročník 83 -

30.00 -1.732166 - -4.A Mgr. Brzková Irena22 -

45.36 -1.5641411 - -4.B Mgr. Dariusová Kamila25 -

26.30 -1.228221 - -4.C Mgr. Nohejlová Jana23 -

34.271.507 -3238 0 04. ročník 70 -

42.86 -1.326617 - -5.A Mgr. Klímová Ivana23 -

50.86 -1.236318 - -5.B Mgr. Pozdílková Alena22 -

39.50 -1.377917 - -5.C Mgr. Lohnická Pavlína26 -

44.111.316 -1852 0 05. ročník 71 -

49.32 -1.4801216 - -6.A Mgr. Balcarová Sylva28 -

43.91 -1.5491014 - -6.B Mgr. Dočkalová Věra24 -

46.831.511 -2230 0 06. ročník 52 -

54.11 -1.4741017 - -7.A Mgr. Uhlířová Markéta27 -

55.51 -1.814198 - -7.B Mgr. Šléglová Alena27 -

54.811.649 -2925 0 07. ročník 54 -

53.14 -1.310615 - -8.A Mgr. Prokopová Sylva21 -



omluv.PV 5 N
Průměrná absence na žáka

neomluv. třídní učitel
z toho hodnocení snížená

známka Ch prospěch
průměrný

třída žáků

2. pololetí školního roku 2015/16
zpracováno dne: 27.09.2016Souhrnná statistika tříd

67.85 -1.306112 1 -8.B Mgr. Kříž Dušan14 -

59.031.308 -727 1 08. ročník 35 -

106.80 -1.560910 1 -9.A Mgr. Koláček Martin20 -

92.25 -1.569128 - -9.B Mgr. Johanisová Alena20 -

99.531.564 -2118 1 09. ročník 40 -

44.241.370 -138439 2 0C E L K E M ** -



FIKS

ZŠ a MŠ, Štefcova 1092

Hradec Králové

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

Jak výsledky správně  
pochopit a využívat? 

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

s ostatními může pochlubit a na čem by 
měla zapracovat.  

• Berte v úvahu specifické podmínky 
vaší školy.  

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

pracujte. 0 
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Jak si stojíme mezi ostatními? 
 

Relativní postavení školy 

Škola: 

Název: 

Obec: 

FIKS 

ZŠ a MŠ, Štefcova 1092 

Hradec Králové 

ČESKÝ JAZYK 

Svými výsledky v českém jazyce se vaše škola 
řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší 
výsledky než 60 % 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. 
  

Využití studijního potenciálu 

MATEMATIKA 

Svými výsledky v matematice se vaše škola 
řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší 
výsledky než 60 % 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. 

  průměrné v částech: 
      čísla a početní operace 
      geometrie v rovině a v prostoru 
      závislosti, vztahy a práce s daty 
      nestandardní aplikační úlohy a problémy 

  průměrné v částech: 
      znalosti 
      porozumění 
      aplikace 

Využití studijního potenciálu 

STONOŽKA duben 2016 – 5. ROČNÍKY 

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly 

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly 

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly 

  průměrné v částech: 
      mluvnice 
      sloh a komunikace 
      literatura a čtenářská gramotnost 

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že 
výsledky vašich žáků byly 

  průměrné v částech: 
      posouzení 
      interpretace 
      znalosti 
      získávání informací 

  



 STONOŽKA 2015/2016 FIKS
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5. B 21 58 49 15 7.6 57 60 40 43 43 57 56

5. C 25 50 42 13 8.9 49 46 33 45 36 49 50

průměr == 53 45 14 8.7 51 53 38 44 40 52 53

Souhrnné výsledky za školu

celkový průměrný 

výsledek

průměrný percentil

 za části testu

průměrný percentil
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FIKS

ZŠ a MŠ, Štefcova 1092

Hradec Králové

Podrobné výsledky testů a dotazníků obsahuje analytická část zprávy. 

Škola: 

Název: 

Typ: 

FIKS 

ZŠ a MŠ, Štefcova 1092 

ZŠ a víc. gym. 

Ve vaší škole se zapojilo 65 žáků ze 3 tříd.  
Celkem se do testování letos přihlásilo 11 973 žáků z České republiky. 
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Které činnosti v hodinách anglického jazyka vykonáváte? 
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Hradec Králové Obec: 

Scio Computer Adaptive Test  

Anglický jazyk 2015/2016 jarní termín 

Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo na jaře 2016 
a připravila ho společnost www.scio.cz, s.r.o. pro 5. až 9. ročníky základních škol a pro 1. až 4. ročníky 
středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

 

Na grafu vidíte, kolik žáků ve škole v jednotlivých ročnících splnilo očekávaný výstup podle Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V 5. ročníku RVP předpokládá úroveň žáků A1. Ke stejné 
hranici jsme vztáhli i výsledky 6., 7. a 8. ročníku. V 9. ročníku RVP pak očekává kategorii A2. Kategorie jsou 
vytvořeny na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pruh znázorňující Vaši školu je 
rámován všemi zúčastněnými žáky daného ročníku. 
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Hradec Králové

Podrobné výsledky testů a dotazníků obsahuje analytická část zprávy. 

Škola: 

Název: 

FIKS 

ZŠ a MŠ, Štefcova 1092 

  

  

  

  

Ve vaší škole se zapojilo 65 žáků ze 3 tříd.  
Celkem se do testování letos přihlásilo 11 973 žáků z České republiky. 

Následující graf zobrazuje dosažené úrovně testovaných žáků v jednotlivých ročnících vaší školy. 
Pro porovnání jsou zde zobrazeny také dosažené úrovně všech testovaných žáků stejného ročníku 
v České republice. 

Hradec Králové Obec: 

Typ: ZŠ a víc. gym. 
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Scio Computer Adaptive Test  

Anglický jazyk 2015/2016 jarní termín 

Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo na jaře 
2016 a připravila ho společnost www.scio.cz, s.r.o. pro 5. až 9. ročníky základních škol a pro 1. až 4. ročníky 
středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 
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Zpracovala: Mgr. Taťána Metelková, Ph.D. 
 
V Hradci Králové dne 30. 9. 2016                   
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I. Identifikační údaje o mateřské škole  
 

     Název školy :                    Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové,  
 Štefcova 1092 
     Adresa 1. MŠ:   Mateřská škola, Mrštíkova 752, 500 09 Hradec Králové 
     Adresa 2. MŠ:                   Mateřská škola Štefcova 1128, 500 09 Hradec Králové 
     Telefonní číslo 1. MŠ :     606 776 972 
     Telefonní číslo 2. MŠ:      725 129 960, 601 574 523 
     Zřizovatel :   Statutární město Hradec Králové, 

                                  odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže,  
Třída ČSA 408, Hradec Králové 

     Ředitel školy :    Mgr. Eduard Hlávka 
     Vedoucí učitelka MŠ :     Mgr. Taťána Metelková, Ph.D., tel. 725 781 552     
     Vedoucí stravování:         Hana Mičková – školní jídelna ZŠ Štefcova  
      
     Provoz obou MŠ:             celodenní, doba provozu 6.15 – 16.30 hod. 
     Kapacita 1. MŠ:   50 dětí 
     Počet dětí:    50 dětí 
     Kapacita 2. MŠ:   110 dětí 
     Počet dětí:    110 dětí 
     Počet tříd :                        1. MŠ: 2 třídy – Sluníčko, Obláček 
                                                2. MŠ: 4 třídy – Červánek, Studánka, Hvězdička, Větrník 
     
    Pedagogové:   celkem 12 
    Třída Sluníčko:   Mgr. Dáša Vitáková, Milena Svobodová, DiS. 
    Třída Obláček:   Ludmila Červená,  Jitka Podobská 
    Třída Studánka:                  Michaela Tomišková, Mgr. Veronika Nechanická 
    Třída Červánek:                  Jana Moníková, DiS, Soňa Jiránková 
    Třída Hvězdička:                Bc. Zuzana Tomášová, Andrea Rydlová  
    Třída Větrník:                     Mgr. Petra Rosová, Mgr. Taťána Metelková, Ph.D. 
     
    Provozní pracovnice:       celkem 6 
    uklízečka 1. MŠ:  Martina Rousková 
    Výdejna stravy 1. MŠ: Dana Machačová 
    Školnice 2. MŠ:                 Jana Špičanová (přízemí),  
    Uklízečka 2. MŠ:               Martina Mojžíšová (patro) 
    Výdejna stravy 2. MŠ:       Markéta Květová (přízemí) 
                                               Jana Píchová (patro) 
     
Název školního vzdělávacího programu: Svět kolem nás 
 
   II. Prezentace mateřské školy 
 
  V současné době se mateřská škola skládá ze dvou budov – pracoviště MŠ Mrštíkova a 
pracoviště MŠ Štefcova. Šest tříd má kapacitu 160 dětí. Ve školním roce 2015/2016 byla plně 
obsazena. MŠ Mrštíkova navštěvovalo 50 dětí ve věku 3 – 4 roky. MŠ Štefcova navštěvovalo 
110 dětí ve věku 4 – 6,5 let. 
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III. Podmínky vzdělávání 
 
        Věcné podmínky 
 

Třídy a herny jsou vybaveny moderními hracími a odpočinkovými koutky, skříňkami 
k uložení hraček a stavebnic, stolky a židličkami s parametry, které odpovídají hygienickým 
požadavkům, audiovizuální technikou (radiomagnetofony, televizory, videopřehrávači). Ve 
třídě Obláček, Hvězdička a Studánka je umístěna interaktivní tabule a ve třídě Červánek 
dataprojektor. Podstatnou část hraček, výtvarného materiálu a herních doplňků mají děti 
uloženou na dosah a mohou je dle stanovených pravidel samostatně využívat. Postupně 
doplňujeme v MŠ nářadí a náčiní pro pohybové aktivity, didaktické hry a pomůcky, hudební 
nástroje, výtvarný materiál, metodické a dětské knížky. Pracovnice mají k dispozici kopírku, 
fotoaparáty, počítače s tiskárnou, notebooky. V obou budovách je zaveden internet.  

Budovy MŠ Mrštíkova i MŠ Štefcova obklopuje rozsáhlá zahrada. Kromě hracích 
prvků, lanových aktivit a pískoviště slouží dětem k environmentální výchově Ekologická stezka 
rozdělená na smyslové části, výuková rotunda, čtverečkové zahrádky pro pěstování zeleniny a 
bylin a květinové záhony.   
 
          Životospráva dětí 
           

Dětem je poskytována pestrá a vyvážená strava podle stravovacích norem a vyhlášek. Je 
zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována předepsaná technologie přípravy pokrmů a 
nápojů. Svačiny a nápoje připravují pracovnice výdejny v MŠ z polotovarů dodaných školní 
jídelnou, obědy se převážejí v termoportech autodopravou. Pitný režim je zajištěn po celý den 
dle potřeby dětí.  

Pobyt venku je přizpůsobován stavu ovzduší a počasí. Po obědě děti odpočívají. Ve 
třídách předškoláků po krátkém odpočinku probíhají nespavé aktivity (klidné relaxační 
činnosti, zájmové činnosti, individuální logopedická cvičení, výtvarné činnosti, pěvecké 
chvilky, činnosti pro rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, rozvoj komunikačních schopností 
apod.). 
 

Personální a pedagogické zajištění 
      

V MŠ Mrštíkova pracovaly čtyři kvalifikované pedagogické pracovnice a dvě provozní 
pracovnice: uklízečka a pracovnice ve výdejně stravy. V MŠ Štefcova pracovalo osm 
kvalifikovaných pedagogických pracovnic. O řádný provoz se staraly školnice, uklízečka a dvě 
pracovnice ve výdejně stravy.  
 Pro zvyšování kvalifikace se pedagogičtí pracovníci pravidelně účastní doškolovacích 
seminářů a povinných školení.  
 

Formy spolupráce se základní školou, školní družinou, školní jídelnou 
 

 poskytování hřiště ZŠ ke sportovním aktivitám a sportovním soutěžím MŠ 
 plavecký výcvik a soutěže mezi hradeckými MŠ „Plavecké štafety“ v bazénu ZŠ 
 využití tělocvičny ZŠ k všeobecné sportovní přípravě předškoláků a k uskutečnění 

soutěže mezi hradeckými MŠ „Čertovské hrátky“  
 beseda učitelek 1. tříd ZŠ a vedení ZŠ s rodiči předškolních dětí před zápisem do ZŠ 
 návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ – ukázka výuky 
 Klub broučků pro předškoláky v ZŠ – pravidelně 1x týdně 
 návštěva školní družiny a účast na divadelním představení dramatického kroužku dětí  
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 pravidelný pobyt dětí ze ŠD na zahradě MŠ 
 návštěva školní jídelny – seznámení s prostředím 
 Dny otevřených dveří – MŠ, ZŠ 
 práce dětí z MŠ v keramické dílně ZŠ 
 exkurze do přírodopisného kabinetu ZŠ 
 společné posezení zaměstnanců ZŠ a MŠ (vánoční, na závěr školního roku), společné 

kulturní akce 
 

Spoluúčast rodičů a formy spolupráce mateřské školy a rodiny 
      

 využití společných schůzek s rodiči k řešení problémů školy, k možnosti vyjádření 
požadavků, připomínek, návrhů na zlepšení ze strany rodičů, k besedám, k účasti na 
anketách, k seznámení rodičů se školním vzdělávacím programem, s akcemi, na kterých 
se mohou spolupodílet i účastnit se jich 

 individuální konzultační schůzky rodičů s učiteli a s vedoucí učitelkou MŠ dle potřeby  
 sponzorská finanční a materiální pomoc rodičů škole  
 Dny otevřených dveří – pro nové rodiče před zápisem dětí do mateřské školy, pro 

stávající rodiče ukázky práce s dětmi 
 informace pro rodiče na nástěnkách, na webových stránkách školy 
 výstavy dětských prací  
 dotazníky a ankety pro rodiče k získání zpětné vazby 
 společné akce s rodiči – hravá odpoledne, pracovní dílny, vánoční besídky pro rodiče, 

společné výlety, víkendové akce,  
 umožnění odborného vyšetření řeči, zraku 
 umožnění fotografování dětí (tabla, vánoční PF a kalendáře) 
 nabídka nadstandardních zájmových činností  
 dobrovolná pomoc rodičů  

 
Školní vzdělávací program 

 
Název programu: Svět kolem nás 
Zaměření programu: ekologie, příroda, estetická výchova, etická výchova, pohybová výchova, 
zdravý životní styl, řečová výchova, rozvoj komunikačních dovedností 
Motto: „Když žijí děti obklopeny láskou, naučí se milovat svět kolem sebe“. 
 

Nadstandartní činnosti v MŠ ve školním roce 2015/2016:  
 

 Šikuláček – výtvarná a pracovní výchova s využitím netradičních technik 
 Keramické tvoření   
 Ekologické a pěstitelské činnosti  
 Lerngymnastika – činnosti pro rozvoj pozornosti a koordinace 
 Veselé pískání – základy hry na flétnu   
 Atletické hrátky 
 Předplavecká výuka 
 Angličtina hrou 
 Logopedická prevence  
 Bruslařský kurz 
 Lyžařský kurz 
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 IV. Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 
 

Kapacita mateřské školy  160 

Celkový počet žádostí o přijetí k 1. 9. 2015 87 
Počet přijatých dětí k 1. 9. 2015 44 

  
 
V. Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2015/2016 
 
 Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky (5 - 6 let) 68 
 Počet dětí s odkladem školní docházky  10 
 Počet dětí s dodatečným odkladem školní docházky  0 
 Počet dětí jiné národnosti 3 

 

 
VI. Integrace postižených dětí ve školním roce 2015/2016 
 
 Druh postižení  počet dětí 

 Sluchové postižení 0 
 Zrakové postižení 0 
 S vadami řeči 0 
 Tělesné postižení 0 
 S kombinací postižení 0 
 S poruchami učení/chování  0 
 Autismus 0 

 
 
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy 
 
 Název semináře (kurzu, školení) počet 

pracovníků 

 Řemesla a povolání s hudbou a pohybem 3 
 Děti od 2 let v MŠ 1 

 Zdravé cvičení pro děti 1 

 Psychohygiena učitele MŠ 3 
 Výchovné problémy u dětí 1 
 Dětská jóga 4 
 Metody vedoucí k individualizaci práce 1 

 Tajemství dobré výchovy 1 

 VV inspirace pro čtvero ročních dob 1 
 Kompetence učitele MŠ v oblasti řečových vad 1 
 Setkání logopedických asistentů 2 
 Výtvarné činnosti pro nejmenší 1 
 Angličtina v MŠ 1 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Název akce  

 Webové stránky mateřské školy 
 Účast dětí na hradeckých dožínkách 
 Barevný den - brigáda pro děti a rodiče na zahradě MŠ 
 Drakiáda, Bramboriáda 
 Strašidelná zahrada - večerní akce s rodiči na zahradách obou MŠ 
 Vítání Martina na bílém koni na školní zahradě  
 Návštěva čerta a Mikuláše  
 Zpívání pod vánočním stromečkem, vánoční dílny s programem pro rodiče a širší veřejnost 
 Den otevřených dveří 
 Tři králové v MŠ 
 Den Země 
 Karneval a masopustní průvod  
 Zápis do mateřské školy spojený s prohlídkou MŠ  
 Čarodějnický rej – akce pro rodiče a děti 
 Návštěvy dopravního hřiště  - pravidla v dopravním provozu v praxi  
 Rozloučení s budoucími školáky – pasování na školáky 
 Srdíčkové odpoledne – akce s rodiči 
 Indiánské odpoledne – akce s rodiči 
 Sběr kaštanů a žaludů, papíru, citronové a pomerančové kůry - zapojení rodičů 
 Sběr víček pro Rebeku - zapojení rodičů 
 Atletické hrátky – sportovní soutěž dětí z hradeckých MŠ  
 Čertovské hrátky – sportovní soutěž dětí z hradeckých MŠ 
 Plavecké štafety MŠ – sportovní soutěž dětí z hradeckých MŠ 
 Hokejbalový turnaj MŠ - sportovní soutěž dětí z hradeckých MŠ 
 Fotbalový turnaj MŠ - sportovní soutěž dětí z hradeckých MŠ 
 Vánoční ZOO – výlet do Dvora Králové nad Labem 
 Výlet vláčkem do hradeckých lesů  
 Výlet do skanzenu v Krňovicích  
 Den dětí – akce pro mateřské školy v Čermné nad Orlicí 
 Výlet vlakem do minizoo v Častolovicích 
 Hurvínek slaví narozeniny - výlet vlakem do Muzea loutek v Chrudimi 
 Výlet na zámek Choltice 
 Plavba lodí Král Jiří v Poděbradech 

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

Název subjektů Název akce 
Lesy ČR   vzdělávací program 
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči 
Duháček, Hradec Králové 

Logopedická depistáž, náprava    
řeči 

Malšovická jízdárna prohlídka 
Planetárium v HK Planety Sluneční soustavy 
MŠ Zvoneček, MŠ Štechova, MŠ Pohádka, MŠ 
Klíček, MŠ Holubova 

Atletické hrátky, Čertovské 
hrátky, Plavecké štafety 



8 
 

 Včelařský klub   návštěva v MŠ 
Knihovna Malšovice programy pro děti 
Knihovna města Hradec Králové programy pro děti, výstavy 
Pekárna Malšovice exkurze 
PROZRAK prevence zrakových vad 
Městská policie dopravní výchova – dopravní    

hřiště  
 Technické služby   výstava vozů 
 Dopravní podnik města Hradec Králové   exkurze 
 Rozhlédni se!   dopravní výchova 

 Klub železničních modelářů   výstava železničních modelů 
 Veterinární klinika   exkurze 
 Pěvecký sbor Jitro   náborová akce 
 Pěvecký sbor Boni Pueri   náborová akce 

 
X. Kulturní akce 
 
Dravci   interaktivní program 
Bára a Čert  divadelní představení  - Drak 
Pohádkové bubnování  Hudebně vzdělávací program 
Ošklivé káčátko  divadelní představení 
Zimní příhody včelích medvídků  hudební pohádka 
Povídání o svatém Martinovi  vzdělávací program 
Výstava železničních modelů   vzdělávací program 
Malý dráček  kino Cinestar 
Míša, Máša a vánoce  divadelní představení  
Půjdem spolu do Betléma  hudební divadlo dětem 
Do vesmíru  muzikál 
Zvířátka a petrovští  Dechový kvintet 
Sněhurka a sedm trpaslíků  hudební pohádka 
Na křídlech ptáků  výtvarná soutěž 
Školka plná dětí  výtvarná soutěž 
Autobus očima dětí  výtvarná soutěž 
Školička kouzel Jirky Krejčího  kouzelnické představení 
Kozy  interaktivní program 
Hurvínek slaví narozeniny  Interaktivní výstava 
Cirkus  divadelní představení 
Čert a Káča  divadlo dramatického kroužku ŠD 

  
 
XI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, o zdravotní prevenci 
 
Název programu – projektu  Obsah 
 Logopedická depistáž  
 

 depistáž správné výslovnosti dětí, doporučení rodičům a  
 nabídka speciální péče 

 Logopedická prevence   individuální práce s dětmi s vadami řeči  
 Instruktáž stomatologa  zdravá výživa, péče o zuby – správná technika čištění 
 Nemocnice pro medvídky  vzdělávací program studentů Lékařské fakulty UK 
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 Prozrak  zrakový screening dětí dle zájmu rodičů 
 Zdraví a nemoc Beseda se zdravotní sestrou 
 Bezpečí dítěte – prevence úrazů  situační učení, beseda s policistou 
 Sportovní aktivity,     
 nadstandardní činnosti  

 Atletické hrátky, Předplavecká výuka, Lyžařský kurz,    
 kurz bruslení, pěší výlety, jízda na kolech  
 a koloběžkách 

 Lerngymnastika  cvičení koordinace a koncentrace  
 Protidrogová prevence  co je správné a co ne  
 Návštěvy dopravního hřiště  chování dětí v silničním provozu 
 Den policie  ukázka práce policie ČR na Malšovickém stadionu 
 Rozhlédni se! dopravní výchova 
 Návštěvy solné jeskyně  zdravotní prevence  
 Lesní pedagogika  ekologický program – Městské lesy HK 
 Den sociálních služeb  prezentace subjektů, program pro děti  

  
 
XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Zahraniční stáž pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ - Nizozemí 
Realizátor: Odbor školství Magistrátu města HK 
Období: květen 2016 
Počet účastníků – pedagogů MŠ: 1 

 
 

 
 
XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech, 

financovaných z cizích zdrojů 
 
Předložené projekty – neschválené: 
 
Projekt Ekologické výchovy v MŠ Štefcova 
Realizátor: Magistrát Hradce Králové, Odbor životní prostředí 
 
Projekt Logopedické prevence v MŠ 
Realizátor: MŠMT 
 

 

 
XIV. Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2015/2016 
 

Praxe studentek: Počet 

ze středních pedagogických škol  2 
z vyšších odborných škol 0 
z vysokých pedagogických škol 0 
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XV. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekční činnost. 
 
 
XVI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 
 
 viz výroční zpráva ZŠ 

 
 
 



Příměstský tábor  2016 
 
 Příměstský tábor 2016 se konal v 5 termínech. 
 Celkem tábor navštívilo 405 dětí, o které se staralo 38 vychovatelek ve dvou směnách 
 (ranní směna 6.30 – 12.00 h a odpolední směna 11. 00 – 16.30 h). Na každou směnu připadly 4 
vychovatelky (mimo 1. týdne) 
 Některé děti na táboře strávily i více týdnů.  
 
Červenec:     4.7. -7. + 8. 7. se zúčastnilo celkem 46 dětí (pouze 3 dny) 

 11. 7. - 15. 7.             98 dětí 
                       18. 7. - 22. 7.             91 dětí 
                     
Srpen:      8. 8. - 12. 8.                           88 dětí 
               15. 8. - 19. 8.             82 dětí  
 
Přihlašování na PT  probíhalo internetem.  V letošním roce nově proběhla platba tábora bezhotovostně na účet 
školy. Tábor probíhal v prostorách školy a byl programově velmi dobře zajištěn. Důraz byl kladen na rekreační 
a zábavnou činnost. Po dobré zkušenosti z minulých let byly v termínu 11.7. - 15. 7. dvě oddělení zaměřené 
sportovně. Program ostatních oddělení byl všestranný.  
 

 
 Výlety 

 
Minizoo Stěžery, Archeopark Všestary, Skanzen Krňovice - výroba mýdla, Šestajovice - svíčkárna, 
Pohádková vesnička Podlesí, Peklo Čertovina 

Estetika 
Malování sádrových odlitků, malování přírodninami, tvoření ze slaného těsta, náramky- drhání, 
Čarování se zvuky 
  

Enviromentální výchova 
 

Věda nás baví - workshopy , Lesní pedagogika, Život na Plachtě, Planetky kolem nás, Králičí hop, 
Dravci – ukázka chovu dravců, Psí útulek, Jízdárna, Přírodovědné centrum Bezručova, Ekohrátky 
 

 

Hudba a divadlo 
Loutkové divadlo Pernštejni, Čarování se zvuky, Kejklíři 
 
 

                                            Poznáváme Hradec Králové 
Bílá věž Hradec Králové, jízda parníčkem po Labi, Muzeum  -  Život v pevnosti, Labyrint divadla Drak, 
Městská knihovna – dílna+ interaktivní program Karel IV., Hvězdárna, Obnovitelné zdroje – elektrárna 
Hučák, prohlídka zázemí zimního stadionu, Hasiči, 
 

Sport + hry 
 
Minigolf, postřehové hry různého typu, atletický trojboje, račí olympiáda, Šipkovaná, Bowling Malšovice, 
Pětiboj, Za pokladem, Sklerotik, Živé pexeso, Kouzelník, Putování za liškou, Olympijský park Pardubice, 
Číselník, Sklerotik, 
 

Něco navíc 



  
Čokoládománie – jak se vyrábí čokoláda a degustace čokolády 
Vědomostní hra – Ty víš , my víme 
 
Ve volném čase děti využívaly deskové hry pořízené z účelové dotace Obec přátelská rodině. 
V době tábora jsme využívaly hřiště ZŠ a zahradu školy s herními prvky. 
Na zahradě školy byly k dispozici průlezky, stolní tenis, koše na basket, pískoviště pro dětské stavby 
a při teplém počasí sprchování a návštěva mlhoviště. V průběhu tábora byla provedena několikrát kontrola ze 
strany ředitele školy Mgr. E. Hlávky a hlavní vedoucí tábora J. Kolmanové. 
Poznatky z kontroly budou podnětem pro vylepšení tábora pro další rok. 
 
 
V Hradci Králové 20. 9. 2016 
 
Jana Kolmanová        Mgr. Eduard Hlávka 
vedoucí PT        ředitel ZŠ 
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