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1. Základní údaje o škole
Název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Adresa školy Urxova 342, Hradec Králové 6, 500 06

IČ: 71000666

Vedení školy ředitel: Bc. Kateřina Nováková 
zástupce ředitele: Hana Jeníkovská

Kontakty tel.:   ředitelka:                      725796262 
         vedoucí školní jídelny: 726796261 
e-mail: info@msklicekhk.cz 
www.msklicekhk.cz

Délka provozu školy: 6,15 – 16,30 hod

Zřizovatel školy Statutární město Hradec Králové 
Československé armády 408 
502 00 Hradec Králové

Občanské sdružení při MŠ 
- název 
- kontakt (předseda)

Spolek rodičů při Mateřské škole Klíček, z.s. 
MUDr. Jan Psutka, tel.: 603462608

2. Vzdělávací program mateřské školy

Název programu „Klíčkem otevíráme svět“

Zaměření programu - na pěstování kladného vztahu dětí k přírodě, její 
ochraně 

- na sbližování dětí  naší školy s dětmi i dospělými se 
speciálními potřebami 

- na utváření kladného vztahu ke svému městu 
- na seznamování dětí s výpočetní technikou

Doplňkové projekty Projekt Kidsmart, Kamarádi přírody, Škola plná pohody, Lego 
dacta, angličtina, kopaná, výtvarné aktivity „Šikulky“, 
logopedie, keramika, Medvídek Nivea, Malý zahradník

3. Personální zabezpečení činnosti školy

Zaměstnanci celkem úvazek kvalifik. bez kvalifik. důchodci

- pedagogové 12 11,83 12 0 0

asistentka  pedagoga – pedag. 0

školní asistentka – neped. 1 0,5 0,5 0,5
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- provozní MŠ 4   4 4 0 0

- provozní ŠJ 4   4 4 0 0

Pracovníci podle věkové skladby pedagogové 

do 30 let 30 – 35 let 35 – 40 let 40 – 55 let nad 55 let důchodci

3 1 0 5 3 0

4. Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2017/2018
Kapacita školy celkem 158  

Celkový počet žádostí o přijetí k 1.9.2016 79

Počet přijatých dětí: 55

Počet dětí, které byly přijaty v průběhu školního roku (uvolněná místa) 1

- z toho dětí pětiletých 0

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

Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky 4

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

Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly na MŠ) 5

Počet dětí s dodatečným odkladem školní docházky (vrátily se do MŠ po 
1.9.2017)

0

6. Integrace postižených dětí ve školním roce 2017/2018
Druh postižení : zpráva z PC 

(ano-ne)
počet dětí Individ.vzdělávací 

prog. (ano-ne)

Sluchové postižení Ne

Zrakové postižení 0

S vadami řeči 0

Tělesné postižení 0

S kombinací postižení 0

S poruchami učení/chování (hyperakt.) 0

Autismus 0
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7. Údaje o dalším vzdělávání  pracovníků  školy
Název semináře (kurzu, školení) počet školení / počet zúčastněných

Řízení školy – nové právní úpravy 1 / 1

Vzdělávací zahraniční pobyt Norsko 1 / 1

Aktuální témata předškolního vzd. 1 / 1

Mentoring 1 / 1

Výchovně vzdělávací  práce 7 / 8

Individualizace v MŠ 1 / 9

Školení pro ŠJ 1 / 1

BOZP a PO 1 / 21

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Název akce školy
počet účastníků

děti dospělí

Den otevřených dveří 40 50

Karneval 90 170

Lesní stezka Maxipsa Fíka 115 100

MDD 100 150

Výstava na plotě    350 120

Dětské hřiště – projekt prevence kriminality v průběhu roku cca 70 cca 60

Se světýlkem za Ježíškem 70 90

Přednáška pro rodiče Zdravá výživa 2 14

Přednáška pro rodiče Co, kdy a jak ve výchově 0 20

Přednáška pro rodiče Logopedická průprava 0 28

Oslava 40. výročí školy setkání současných a dřívějších 
zaměstnanců

25 65

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  provedené ČŠI

Ve školním roce 2017/2018, neproběhla kontrola  ČŠI .

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

Městské lesy Hradec Králové Organizace podzimního sběru kaštanů a 
žaludů, Lesní stezka - účast lesníka, 
zajištění odměn pro děti. 
Lesní škola s lesním pedagogem  4 třídy

Základní škola Milady Horákové Výstava na plotě - výstava prací dětí ze 
ZŠ M. Horákové, účast na Dětském dnu 
pořádaném ZŠ M. Horákové, schůzka 
učitelek ZŠ s rodiči budoucích školáků, 
návštěva našich předškoláků v 1. třídách 
ZŠ a na divadelním představení

Speciální škola Daneta Hradec Králové Výstava na plotě – výstava prací dětí 
z Danety, prodej výrobků chráněné dílny 
rodičům na  vánočním tvoření, 

Mateřská škola Milady Horákové Výstava na plotě – výstava prací dětí 
z mat. školy Horákova, návštěva 
výstavy, prohlídka Vánoční výstavy 
v MŠ M. Horákové. Zajištění 
prázdninového provozu v okrsku 
Plachta. 

ZŠ a MŠ Pohádka Výstava na plotě – výstava prací dětí 
z Pohádky, návštěva výstavy.

Mateřská škola Štefánikova Výstava na plotě – výstava prací dětí, 
návštěva výstavy. Zajištění 
prázdninového provozu v okrsku 
Plachta.

Mateřská škola pro děti s vadami sluchu 
Štefánikova  a  pobočka Kvítek - logopedická

Výstava na plotě – výstava prací. 
Spolupráce s logopedickou poradnou  a 
SPC. Zajišťování stravování mateřskou 
školou Klíček.

Mateřská škola Biřička a ZŠ NHK Zajištění prázdninového provozu 
v okrsku Plachta, Výstava na plotě – 
výstava prací.  Zajišťování praní prádla 
mateřskou školou Klíček.

Mateřská škola Podzámčí Návštěva interaktivní výstavy modelů  
aut na dálkové ovládání, zajištění  
prázdninového provozu v okrsku 
Plachta, Sdílení dobré praxe – vzájemná 
návštěva

Mateřská škola Kampanova Návštěva – sdílení dobré praxe
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LMŠ Na větvi Zajišťování stravování mateřskou 
školou Klíček.

Spolek LMŠ na větvi Zajišťování stravování mateřskou školou 
Klíček.

Dětská skupina Chytrulky Zajišťování stravování mateřskou školou 
Klíček.

Závodní dětská skupina Stormik Zajišťování stravování mateřskou školou 
Klíček.

Všemi vjemy LMŠ Zajišťování stravování mateřskou školou 
Klíček.

Mateřská škola Březhrad Zajištění praní prádla mateřskou školou 
Klíček

Mateřská škola Svobodné Dvory Zajištění praní prádla mateřskou školou 
Klíček

Spolek rodičů při Mateřské škole Klíček Výstava na plotě „Slavíme s Klíčkem, 
MDD – oslava dne dětí, Karneval – 
Pyžamový bál – Mámo, táto, pojď si 
hrát, jarní a vánoční besídky, vánoční 
dílna, schůzky rodičů, Cesta se 
světýlkem  za Ježíškem, Podzimní 
opékání, Vyřazování předškoláků, výlety 
– doprovod rodičů (např. Fajn pak),  
Fotbalový turnaj mateřských škol – 
pomoc s trénováním dětí. Keramika – 
aktivita pro rodiče a děti. Pořádání 
výletu do Šťastné země.

Zdravotní škola Hradec Králové

Plavecká škola Vlnka Zajištění celoročního plavání pro 
předškoláky.

Školské poradenské pracoviště Mozaika Poradenské služby v oblasti 
problémového chování dětí – zapojení 
do projektu

Mnohé hradecké firmy, organizace Oslava MDD – koláčky pro děti, 
odměny,  Pyžamový bál -  Sokol NHK – 
pronájem prostor tělocvičny za 
zvýhodněnou cenu, Pekárna Lično – 
koláče se slevou pro děti na Den dětí.

Policie České republiky
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Městská policie Výukový program – dopravní hřiště 
Třebeš

Lékařská fakulta Hradec Králové stomatologie Zdravý úsměv 2 přednášky pro 5 leté 
děti 

Knihovna U Labutě NHK měsíční tematické programy pro nejstarší 
věkovou skupinu

Pedagogická fakulta Hradec Králové, obor 
učitelství pro mateřské školy, střední 
pedagogická škola Hradec Králové, Hotelová 
škola Hradec Králové, Vyšší odborná škola 
pedagogická Litomyšl, Úřad práce

praxe studentů střední pedagogické školy 
(1studentka), hotelová škola (2 student),  
vyšší odborná pedagogická škola 
Litomyšl (1 studentka) 
Pomoc studentů na Lesní stezce, oslavě 
MDD

Lékařská fakulta Hradec  Králové projekt Nemocnice pro medvídky

Nivea celoroční projekt pro předškoláky 
„Medvídek Nivea“

Agro Česká Skalice celoroční projekt „Malý zahradník“

Pěvecký sbor Jitro Hradec Králové, Boni Pueri identifikace a výběr talentovaných dětí 

ZUŠ Na Střezině koncert žáků pro děti  a rodiče MŠ

Hasiči, dobrovolní hasiči Návštěva hasičské stanice - ukázka 
techniky, účast na Lesní stezce – ukázka 
hasičského vozu

Sportovní hala Třebeš Tréning fotbalistu, cvičení předškolních 
tříd

FC Nový Hradec Králové Tréning fotbalistů na fotbalovém hřišti

11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Název programu – projektu Obsah

Dětské hřiště Zpřístupnění školní zahrady o víkendech veřejnosti 
(předškolní děti spolu se svými rodiči)
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12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Název programu Období realizace

Projekt Zvýšení kvality výuky v MŠ Klíček HK 
financovaného z prostředků EU – OPVVV – „Šablony“ 
Finanční prostředky byly využity na mzdu školního asistenta 
– ½ úvazek, školení 9 učitelek „Individualizace v MŠ 
v rozsahu 40 hod, školení Mentoringu v rozsahu 40 hod  
ředitelka školy, 3 přednášky pro rodiče, pořízení tabletu a 
osobního notebooku pro jednu učitelku. 

Od října 2016 do září 2018 
- zdárné ukončení 

projektu

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
 financovaných z cizích  zdrojů

Názvy projektů, 
 na které byly do rozpočtu přiděleny  prostředky z fondu pro 
volnočasové aktivity Magistrátu města Hradec Králové

výše dotace v Kč

Celkový projekt pod názvem: Volnočasové aktivity dětí při 
MŠ Klíček

15800-

Karneval  Pyžamový bál

Lesní stezka „Večerníčkova stezka“

MDD –  „Z pohádky do pohádky“

Výstava na plotě „Slavíme s Klíčkem 40 let“

Celkem 15800.-

14. Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2017/2018

Praxe studentek: Počet účastníků

ze středních pedagogických i ostatních škol 1

z vyšších odborných škol 1

z vysokých pedagogických škol – souvislá a průběžná  praxe 0

Ze školského zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků 0

Z úřadu práce 2 (praxe chůva)

Ze střední odborné školy hotelové 2
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15. Základní údaje o hospodaření školy za 
kalendářní rok 2017 MŠ Klíček  

a) příjmy 11 943 219,91 Kč

 - státní rozpočet 7 521 526,00 Kč

 - provozní rozpočet 3 441 193,91 Kč

 - úplata za předškolní vzdělání 581 500,00 Kč

 - doplňková činnost školy 399 000,00 Kč

 b) výdaje 11 988 629,16 Kč

 - investiční výdaje celkem 154 275,00 Kč

 2. neinvestiční výdaje z toho: 11 834 354,16 Kč

 - náklady na platy pracovníků školy celkem 5 687 207,00 Kč

 - ostatní osobní náklady 2 073 125,91 Kč

 - výdaje na učební pomůcky 105 362,00 Kč

 - provozní náklady 3 968 659,25 Kč

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

Pro práci s dětmi: Didaktické pomůcky a hračky, 4 pracovní ponky na práci 
se dřevem , výukové programy „Barevné kamínky“, 
dokoupení licencí pro více počítačů, obaly na matrace pro 
venkovní využití, 

K zajištění stravování: myčka nádobí 

Zázemí pro zaměstnance: Šatní skříňky pro  učitelky pavilonu A

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou

1 notebook, 2 fotoaparáty, 1 pevný počítač ŠJ, 

Vybavení školní zahrady, její 
údržba

2 herní prvky certifikované pro 2 leté děti, 2 pružinové 
houpačky  „Skůtříky“ , křovinořez

Provozní vybavení: Skříně do 3 kabinetů , Synology  -  úložiště,  židle do 
vstupních prostor, látkové sáčky do šatny – jedna sada 30 
kusů,

Renovace služebního bytu 
školnice

Oprava kuchyňské linky, malování,
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V Hradci Králové dne: 30.9. 2018 Zpracovala Bc.  Kateřina Nováková 
 ředitelka školy

Pro údržbu školy Stolní bruska, pracovní stůl, nářadí, kompresor, 
příklepový šroubovák , úhlová bruska

Škola  nadále nutně potřebuje výměnu oken, zateplení fasád  a střech 3 pavilonů a opravu 
plotu z přední části školního pozemku

17. Údaje o spolupráci s odborovou organizací

všechny zaměstnanci školy ukončili členství v odborové organizaci
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