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1 Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a Mateřská škola,  

Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198 

adresa školy Pražská 198 

500 04 Hradec Králové  

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70 886 091 

identifikátor školy 600 088 821 

vedení školy ředitel: Mgr. Pavel Hebelka 

zástupce ředitele: Mgr. Martin Špliňo 

kontakt tel.: 495 535 592 

e-mail: zskukleny@zskukleny.cz 

web: www.zskukleny.cz 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Statutární město Hradec Králové 

adresa zřizovatele Československé armády 408 

502 00 Hradec Králové 

kontakt tel.: 495 707 111 

e-mail: posta@mmhk.cz 

 

1.3 místo poskytovaného vzdělávání  Kapacita 

Mateřská škola Plačice 52 dětí 

Mateřská škola Markova ul., Kukleny 52 dětí 

Základní škola 450 žáků 

1.4 místo poskytovaných služeb  

Školní družina 125 žáků 

Školní jídelna MŠ – výdejna 2x neuvádí se 

Školní jídelna ZŠ neuvádí se 

 

1.5 základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/žáků 

Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet dětí/žáků 

na pedagoga 

Mateřská škola 

Plačice 
2 52 26 13 

Mateřská škola 

Markova 
2 52 26 13 

1. stupeň ZŠ 5 123 24,6 24,6 

2. stupeň ZŠ 8 173 21,6 10,2 

Školní družina 4 91 22,75 22,75 

Školní výdej. MŠ 

Plačice 
X 52 X X 

Školní výdej. MŠ 

Markova 
X 52 X X 

Školní jídelna ZŠ X 234 X X 

 

 

 



1.6 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny odpovídající 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

vyhovující, 2x PC učebna, 8x odborné 

učebny s interaktivní tabulí, 3 třídy 

s projekční plochou  

Odpočinkový areál, hřiště školní hřiště s umělým povrchem, běžecká 

dráha, fotbalové hřiště, 2x hřiště na tenis, 

volejbal, nohejbal… 

Sportovní zařízení je standardně k dispozici 

Dílny, zahrada kompletní vybavení dílen (dotace EU), nová 

výmalba a radiátory, zahrada pro činnost 

školní družiny 

Žákovský nábytek téměř ve všech učebnách odpovídající 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

stále doplňujeme, obnovujeme, prostor ŠD 

rozšířen o samostatnou hernu, pro ŠD 

vybudován dřevěný herní domeček a teepee 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty kompletní, obnova skladu učebnic po částech 

dle možností 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

na odpovídající úrovni, modernizujeme, nový 

nábytek téměř ve všech kabinetech a 

učebnách, keramické tabule ve všech třídách, 

pomůcky stále obnovujeme a doplňujeme; 

v průběhu letních prázdnin 2017/2018 

probíhaly v budově školy stavební úpravy 

vybraných učeben (F, Př, Ch, PC 2x) v rámci 

projektu EU a Ministerstva pro místní rozvoj 

– „Modernizace infrastruktury v ZŠ 

Kukleny“ 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

kompletní PC síť WiFi, projekční plochy, 

interaktivní tabule, televize, CD, MP3, DVD 

přehrávače  

Investiční rozvoj a neinvestiční rozvoj 

(budovy, vybavení) 

- rekonstrukce kotelny – nové kotle, 

dokončena II. etapa 

- přesun 2 oddělení ŠD do objektu ZŠ 

- přesun 1. a 2. třídy do objektu ZŠ 

- čisticí zóna v respiriu – pro děti ŠD 

- malování v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD 

- kamerový systém s elektrickým vrátným 

pro ŠD 

- školní jídelna – zakoupení multifunkční 

elektrické pánve 

- MŠ viz výroční zprávy 

 

Komentář: Materiálně-technické podmínky školy jsou na odpovídající úrovni. Škola se 

neustále modernizuje – viz investiční rozvoj. 

 

1.7 údaje o školské radě 

Datum zřízení 1.1.2006 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt předseda: Kateřina Kotková 



1.8 údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace 14.10.1991, Ministerstvo vnitra 

 - od roku 2016 Spolek rodičů a přátel 

Základní školy a Mateřské školy, Hradec 

Králové – Kukleny, Pražská 198 „zs“ 

Zaměření návrhy a připomínky k provozu školy, 

finanční zdroj a pomoc škole v různých 

oblastech 

Kontakt předseda: M. Křížová 

 

2 Vzdělávací programy 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP, ZŠ A MŠ, HRADEC KRÁLOVÉ - KUKLENY  1. –  9. roč. 

MŠ Plačice  – Pohádková školka 1. a 2. 

MŠ Markova – Pojďte, děti, pojďte hned, objevíme celý svět 1. a 2. 

  

3 Personální údaje  

 

3.1 základní údaje o pracovnících školy (bez přepočtu na úvazek) 

Počet pracovníků celkem 54 

Počet učitelů ZŠ 22 

Počet asistentů pedagoga 1 

Počet vychovatelů ŠD 4 

Počet učitelek MŠ 8 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců MŠ 4 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 

Školní psycholog (EU) 1 

Školní asistent (EU) 1 

 

 

 

3.2 údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 ředitel 1,0 VŠ Bi – Ch 

2 zást. ředitele 1,0 VŠ Bi – Ov   

3 učitelka 1,0 VŠ 1.- 5. r. 

4 učitelka 1,0 VŠ 1.- 5. r. 

5 učitelka 1,0 VŠ 1.- 5. r. 

6 učitelka 1,0 VŠ 1.- 5. r. 

7 učitelka 1,0 VŠ 1.- 5. r. 

8 učitelka 1,0 VŠ Čj – Ch  

9 učitelka 1,0 VŠ Čj – D – Z  

10 učitelka 1,0 VŠ Tv – Nj  

11 učitel 1,0 VŠ D – Ov  

12 učitelka 1,0 VŠ F – M  

13 učitelka 0,86 VŠ Tv – Vychovatelství  



14 učitelka 1,0 VŠ M – Inf.   

15 učitelka 1,0 VŠ M – Bi  

16 učitelka 0,82 VŠ Čj – On  

17 učitelka 0,55 VŠ M – D 

18 učitelka 0,64 VŠ D – Rj  

19 učitelka 1,0 VŠ Rv – Hv  

20 učitelka 1,0 VŠ HV – Nj – Aj 

21 učitelka 1,0 VŠ Aj – VV  

22 učitel 1,00 VŠ Aj – Nj  

23 školní psych. 0,50 VŠ  

24 asistent ped. 0,50 VŠ  

25 školní asist. 0,50 SŠ  

26 vych. ŠD 0,87 SŠ  

27 vych. ŠD 0,78 VŠ  

28 vych. ŠD 0,87 VŠ  

29 vych. ŠD 0,50 SŠ  

30 učitelka MŠ 1,0 VŠ  

31 učitelka MŠ 1,0 VŠ  

32 učitelka MŠ 1,0 VŠ  

33 učitelka MŠ 1,0 VŠ  

34 učitelka MŠ 1,0 VŠ  

35 učitelka MŠ 1,0 VOŠ  

36 učitelka MŠ 1,0 SŠ  

37 učitelka MŠ 1,0 SŠ  

 

 

 

 

3.3 odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 92 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 89 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: Učitelé, kteří vyučují bez příslušné aprobace, dosahují výborných pedagogických 

výsledků. 

  

 

 

3.4 údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

1 vedoucí školní jídelny  1,0 

2 kuchařka 1,0 

3 kuchařka 1,0 

4 pomocná kuchařka 1,0 

5 pomocná kuchařka 1,0 

6 pomocná kuchařka 0,6 

7 uklízečka 0,15 



8 uklízečka 0,85 

9 uklízečka 0,90 

10 uklízečka 0,90 

11 uklízečka 0,90 

12 ekonom 1,0 

13 školník 1,0 

14 školnice MŠ 0,50 

15 kuchařka MŠ 0,50 

16 uklízečka MŠ 0,90 

17 školnice MŠ 0,40 

18 kuchařka MŠ 0,60 

19 uklízečka MŠ 1,0 

   

 

 

4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků na střední školy 

 

4.1 zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

počet odkladů pro  školní 

rok 2018/19 

1 20 4 

 

 

4.2 výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem - - 

soukromá gymnázia - - 

církevní gymnázia - - 

gymnázia celkem - - 

  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

celkem 

  

0 7 5 6 2 20 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

celkem 

0 3 0 2 1 6 

  

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

12 0 

celkem                                                         12 



e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

38 0 

celkem 38 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.3 celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: 
 

celkový 

počet 

vycházejících 

žáků školy 

(8. a 9. r.) 

gymnázia 

SOŠ s 

maturitou 

SOU s 

maturitou  

OU se 

závěrečnou 

zkouškou 

žáci přijatí na 

střední 

školství 

celkem 
víceletá ostatní celkem 

38 0 0 0 25 1 12 38 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

5.1 přehled výsledků vzdělávání žáků 

 

 



 



 



5.2 údaje o zameškaných hodinách 

 

 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 11 646 39,35 70 0,24 

2. pololetí 14 485 48,94 138 0,47 

celkem ZŠ         

za I. a II. pololetí 
26 131 88,28 208 0,70 

komentář - - - - 

 

 

5.3 údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 1. - 9. roč.: 

 

Druh postižení: Počet žáků 

Zrakové postižení 0 

Sluchové postižení 0 

Tělesné postižení 0 

Mentální postižení 0 

S vadami řeči 1 

S poruchami autistického spektra 0 

Se specifickými poruchami učení 18 

Se specifickými poruchami chování 7 

 

5.4 údaje o žácích se zdravotním znevýhodněním: 

 

 Počet žáků 

Žáci se zdravotním znevýhodněním 2 

 

5.5 údaje o žácích se sociálním znevýhodněním: 

 

 Počet žáků 

Žáci se sociálním znevýhodněním 4 

 

5.6 údaje o žácích s podpůrným opatřením: 

 

Stupeň PO : Počet žáků 

Podpůrná opatření II. st. 15 

Podpůrná opatření III. st. 5 

 

 

 

 



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

    pracovníků školy 

 

 

Program vzdělávání vedoucích pracovníků 

 

Školení ŘŠ      1   17 900,00 

       

 

Program vzdělávání 

 

Matematika      1          0,00 

Biologie      2              1 200,00 

Prevence, šikana     2              3 450,00 

Výchovné poradenství                                               1                                10 800,00 

Český jazyk      1      800,00 

Anglický jazyk     3              4 200,00 

PC – výuka                 1                     0,00 

Učení v pohybu     1                 550,00 

Účetnictví - legislativa    1              1 200,00 

 

     

 

Celkem (započítáno více školení na 1x uč.)  17   21 650,00 

                

 

7 Strategie primární prevence rizikového chování 

 

 Pravidelná spolupráce třídních učitelů, metodika prevence a vedení školy 

      Spolupráce členů ŠPP s pedagogickými pracovníky školy 

      Intervence ŠMP, ŠP v jednotlivých třídách 

Účast na pravidelných setkáních metodiků prevence se zástupci okresu a kraje 

Absolvování seminářů a dalšího vzdělávání s tématikou prevence rizikového chování 

Kurz sebeobrany pro dívky z osmých a devátých tříd – 2x ročně 

Spolupráce s Policií ČR – besedy a přednášky 

Spolupráce s Návratem a oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu HK 

Spolupráce s psychology PPP  

Využívání audiovizuálních pomůcek a materiálů v hodinách RV, OV a ORV a        

      třídnických hodinách 

Zapojení žáků do kroužků ve škole – široká nabídka volnočasových aktivit (viz web) 

Zapojení žáků do akcí pro veřejnost – viz 12.1 

Účast žáků ve sportovních, vědomostních, pěveckých a výtvarných soutěžích 

Soutěž školy ve sběru papíru 

Zapojení do projektu primární prevence – „UNPLUGGED“ pro 6. roč. 

Adaptační kurzy pro 6. ročníky a jejich rodiče 

Motivační dny pro vyšší ročníky 

Pravidla etikety 8. a 9. roč. 



Problematika dospívání dívek a chlapců – 6., 7. a 8. roč. 

MŠ Markova – navázání vzájemné spolupráce 

Týden proti AIDS 

Vlak proti drogám 

8 Rozvojové a mezinárodní programy 
 

EU Šablony – Personální podpora 

Celkem: 1 373 431,00 Kč 

Od 1.2.2017 školní asistent v první třídě 

Od 1.9.2017 doučování žáků, školní psycholog, chůvy v MŠ, další vzdělávání pedagogů, akce 

pro rodiče v mateřských školách 

 

Poznávací zájezd do Vídně 

   

  

 

9 Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 (volnočasové aktivity) 

ZŠ 

Adventní zpívání 

Advent a vánoční čas    

Vánoční koncert    

Kukleňáček     

Masopustní karneval    

Turnaj ve vybíjené    

Koncert ke Dni matek   

Den dětí        

Letní hraní     

     

Celkem: 32 340,-Kč 

 

 

Spolek rodičů a přátel školy 

S míčem v pohybu – podzim 2016 

Pohyb a míč jaro 2017 

celkem: 4 000,-Kč 

Příspěvky od rodičů    celkem 70 200,-Kč 

Sběr starého papíru  celkem 31 600,-Kč 

 

 

 

10 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

ČMOS – pravidelná spolupráce, porady s vedením školy, kolektivní smlouva, vnitřní 

předpis 

Statutární město Hradec Králové 

Plavecká škola 



Návrat 

Pedagogicko-psychologická poradna KHK 

Úřad práce HK 

Dům dětí a mládeže 

Školská rada 

Spolek rodičů Základní a Mateřské školy, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198  

NIDV 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči HK 

TJ Montas – kroužky, badminton 

TJ Sokol Pražské Předměstí – basketbal 

Spolupráce se základními školami – soutěže 

Sponzoři – dary na akce školy 

PF UHK – studentské praxe, fakultní pracoviště 

Městská knihovna v Kuklenách – besedy 

Besedy s Městskou policií HK 

Florbalové kluby působící v Hradci Králové – turnaje, zapůjčení vybavení (mantinely) 

OSPOD 

 

 

 

11 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

 

11.1 významné akce školy pro veřejnost 

 

Kukleňáček – setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s aktivitami ve škole 

Den otevřených dveří 2x 

Vánoční tvoření – nabídka a prodej výrobků žáků z keramických a výtvarných kroužků 

Vánoční koncert 

Adventní zpívání 

Letní hraní – hudební a divadelní představení 

Koncert ke Dni matek 

Den dětí 

Slavnostní rozloučení se školním rokem, vyřazení žáků devátých tříd 

Vystoupení hudebního kroužku u příležitosti Dne učitelů – setkání bývalých učitelů 

Prvňáčkovský týden 

Fairtrade – nabídka výrobků a občerstvení pro rodiče, „Férová snídaně – Šimkovy sady“, 

Výstava FT – „Na stromech“ 

Komentované prohlídky školy 

          

11.2 významné akce pro žáky 

 

Zájezd do Rakouska – Vídeň 

Kukleňáček – setkávání budoucích prvňáčků ve školním prostředí 

Adaptační kurzy – 6. ročník 

Motivační dny 

Přírodovědné přednášky s živými ukázkami – draví ptáci 

Sebeobrana – dívky 8. a 9. ročníků 

Besedy s Městskou policií HK 

Besedy v místní knihovně 



Mikuláš pro děti 

Čertovská diskotéka pro I. stupeň 

Vánoční turnaj ve florbale 

Turnaj ve vybíjené – družstva z Kratonoh, Praskačky, Kuklen 

Zlatý zpěváček – soutěž ve zpěvu ve spolupráci s Českým chlapeckým sborem 

Florbalový turnaj – I. stupeň 

Masopustní karneval – I. stupeň 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Akce ke Dni Země – Týden Země 

Lyžařský výcvikový kurz 

EKO - programy 

Den s městskou policií 

Barevný volejbal – vícekolové 

Florbalový turnaj pro HK školy 

Aldis – Společné zpívání prvních a druhých tříd 

Archeopark Všestary 

Hvězdárna a planetárium HK 

Návštěva dopravního hřiště 

Různé exkurze se zaměřením na výuku 

Týden proti AIDS 

Plavecká škola 

Školy v přírodě 

Vodácký kurz 

Dětský den 

Sportovní dny pro I. a II. stupeň 

Author back to school 

Burza středních škol 

 

Počet akcí  -  pro veřejnost 15, pro žáky 35 
 

Projektové vyučování:      

Music Stars with Marv – 4 komponované hudební pořady 

CO2 liga  

Dopravní výchova 

Svačinový den 

Veselé zoubky 

Podzimní svátky Halloween a dušičky 

Masopust na ZŠ Kukleny 

Advent a vánoční čas 

Den Země – Týden Země 

Můj hudební nástroj 

Medobraní 

Svět v pohybu 

Každý měsíc slavíme – připomínky svátků v průběhu roku 

Plast je past – ekoaktivita 

Kloboukohraní 

Tonda Obal na cestách – ekoaktivita 

 

Komentář 

U akcí průběžně probíhá prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchova. 



12 Soutěže 

 

12.1. sportovní soutěže 

 
ZÁŘÍ 

27. 9. Den s městskou policií – mladší kategorie – 1. místo 

27. 9. Florbal – Memoriál Milana Vohralíka – III. kategorie žáci – 2. místo 

                                                                          IV. kategorie žáci – 3. místo 
 

ŘÍJEN 

17. 10. Florbal – okrskové kolo – IV. kategorie chlapci – 2. místo  

 
LISTOPAD 

16.11. Florbal – okrskové kolo – III. kategorie chlapci – 2. místo 

16.11. Basketbal – okresní kolo – IV. kategorie dívky – 4. místo  

 
PROSINEC 

 
LEDEN  

11. 1. Skok vysoký – Hradecká laťka – 1. místo – tým mladších žáků 

                                                                1. místo – tým starších žáků 

          výborná umístění jednotlivců  

 
ÚNOR 

16. 2. Florbal – školní turnaj 

 
BŘEZEN 

7. 3.   Vybíjená – okresní kolo – III. kategorie chlapci – 1. místo 

14. 3.  Basketbal – okrskové kolo – III. kategorie chlapci  

20. 3.  Florbal – okrskové kolo – IV. kategorie chlapci – 4 místo  

21. 3.  Vybíjená – okresní kolo – III. kategorie chlapci – 1. místo 

20. 3.  Halová kopaná – okresní kolo – IV. kategorie chlapci – 1. místo  

23. 3.  Halová kopaná – okresní kolo – IV. kategorie chlapci – 4. místo    

 
DUBEN 

 
KVĚTEN 

3. 5.  Pohár rozhlasu v atletice mladší žáci a žákyně 

mladší chlapci – 4. místo    

mladší dívky – 12. místo 

10. 5.  Pohár rozhlasu v atletice starší žáci a žákyně 

starší chlapci – 11. místo    

starší žákyně – 7. místo    

18. 5. Branný den 1. stupeň 

25. 5. Florbal – školní turnaj  

 
ČERVEN 

6. 6.  Sportovní hry mládeže – atletika (velké množství medailových umístění) 

 mladší žáci – 6. místo    mladší žákyně – 4. místo 

 starší žáci – 10. místo    starší žákyně – 10. místo 

 Celkově se škola umístila v atletických soutěžích na 7. místě. 



 

15. 6. Triatlon  

1. místo Ondřej Borůvka 

Škola celkově na 4. místě (12 ž.) 

 

 

12.2 účast školy na soutěžích 

 

Pythagoriáda – školní kolo všichni žáci 

                        – okresní kolo – Herbstová Žaneta 7.B 

Matematický klokan – všichni žáci ve všech 3 kategoriích (Cvrček, Benjamín a Kadet) 

Matematická korespondenční soutěž – někteří žáci I. st. 

Matematická olympiáda – školní kolo – 15 žáků 

Matematický orienťák – 2 týmy 

                                         – Ondráček Petr a Draštík Jakub 9.A 

                                         – Hurtová Michaela a Moučková Kristýna 8.A  

Olympiáda v anglickém jazyce – krajské kolo 

                                                 Ester Taragošová 8.B – 3.místo 

                

 

Art Floral Design                                      3D projekt 
                                                                    1.místo: Žaneta Herbstová, Ema Půlpánová 

       

 

 

Shrnutí 
 

Celkový počet soutěží ve školním roce: vyšší než 40 

 

Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: velký počet, nelze přesně zjistit (určitě přes 50%) 

 

 

celkový počet významných akcí pro veřejnost:  15 – podrobný přehled v kapitole 11.1 

 

celkový počet významných akcí pro žáky:  35 – podrobný přehled v kapitole 11.2 

 

mezinárodní projekty a akce: podrobný přehled v kapitole 8, 11.1 

 

projekty financované z cizích zdrojů: kapitola 9 

 

rozvojové programy: kapitola 8 

 

počet kroužků: 32 

 

prezentace školy na veřejnosti: noviny, výstavy, koncerty a další akce – kapitola 11.1 

- péče o volný čas žáků, podíl dětí zapojených v mimoškolní činnosti v procentech:   

75,1% 

 

 

 



13 Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017 

 

a) příjmy  

1. celkové příjmy 28 714 936,- 

2. poplatky od zletilých žáků,  

rodičů nebo jiných zákonných zástupců 

574 350,- 

3. příjmy z doplňkové činnosti 758 138,- 

4. ostatní příjmy 27 382 448,- 

 

b) výdaje  

1. investiční výdaje celkem 663 075,- 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho 28 702 530,- 

    - náklady na platy pracovníků školy 14 707 111,- 

    - ostatní osobní náklady 393 434,- 

    - zákonné odvody zdravotního a sociálního 

pojištění 

5 025 619,- 

    - výdaje na učebnice, učební texty a učební 

pomůcky 

219 856,- 

    - stipendia - 

    - ostatní provozní náklady 8 356 510,- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Výroční zprávy MŠ Plačice a MŠ Markova 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198 

 
 

 

 

 

Mateřská škola – Plačice 

 

Ořechová 62 
 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ŠKOLY  

 

 

 

za školní rok  

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, 

Pražská 198 

Adresa školy Hradec Králové – Plačice, Ořechová 62 

IČO 70 88 60 91 

Vedení školy ředitel: Mgr. Pavel Hebelka 

zástupce ředitele: vedoucí uč. Mgr. Ivana Kohoutová 

Kontakty mob.  725 818 397,  605 532 397 

hospodářka:  495 535 592 

e-mail:  msplacice@msplacice.cz 

www:  www.zskukleny.cz 

Délka provozu školy 6.30 – 16.30 hod 

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 Pohádková školka 
Zaměření programu ekologie, seznamování se světem kolem nás prostřednictvím 

literatury pro děti (počátky čtenářské gramotnosti) 

 

Doplňkové projekty  ,,Rok s Včelkou Májou“ 

 ,,Pojď s koťátky do pohádky“ 

 ,,Hliněné čarování“ – keramika 

 ,,Kouzelná knížka“ – předčtenářská gramotnost 

 ,,Chytré dítě“ – informační gramotnost 

 ,,Povídejme si, děti!“ – mluvní průprava 

 ,,Náš strom“ – environmentální gramotnost 

 „Mít oči k vidění“ – screeningové vyšetření dětí 

 „Pomáháme nemocným kamarádům“ – Fond Sidus 

 ,,Hrajeme pro radost a pro zdraví“ – flétničky 

   Plavání pro předškoláky 

   Cvičíme pro radost  

 

  
 

 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci celkem úvazek kvalifikovaní bez kvalifik. důchodci 

- pedagogové 4 100% 4 0 0 

- provozní MŠ 2 100% 

90% 

2 0 0 



- provozní ŠJ 

 

 

 

    -     

 

 

 

 

Pracovníci podle věkové skladby 

 

do 30 let  do 35 let do 45 let do 55 let nad 55 let důchodci 

2 0         1        2         1        0 

 

 

4. Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2017/2018 

Kapacita školy celkem 52 

Celkový počet žádostí o přijetí k 1.9.2017 25 

Počet přijatých dětí 19 

Počet „registrovaných“ žádostí (čekajících na umístění) 0 

- z toho dětí pětiletých 0 

  

 

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

Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky 10 

Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 7 

Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly v MŠ) 3 

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 ŠPZ 

(ano-ne) 

Počet dětí IVP 

 (ano-ne) 

Sluchové postižení ne 0  

Zrakové postižení ne 0  

S vadami řeči ne 0      

Tělesné postižení ne 0  

S kombinací postižení ne 0  

S poruchami učení/chování (hyperakt.) ne 0  

Autismus ne 0  

 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Název semináře (kurzu, školení) Počet účastníků 

Předčtenářská gramotnost – metody práce s dětmi v MŠ 1 

ŠVP od prožitku k poznání 1 

Aktuální témata předškolního vzdělávání 1 

Rozvíjení rozumových schopností dětí v mateřské škole 1 

Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ 1 

Rozvoj grafomotoriky v období přípravy na psaní 1 
 



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Název akce školy 
počet účastníků 

děti dospělí 

Výtvarná soutěž „Školka plná dětí“ 12 

 

0 

 

Hudební vystoupení „flétniček“ v MŠ 

 Vánoční besídka u stromečku 

 Den otevřených dveří   

 Mámo, táto, pojď si hrát 

 Podzimní tvořivé odpoledne 

 Karneval 

 Velikonoční tvořivé odpoledne 

 Den matek – besídka         

 Rozloučení s předškoláky                                     

Plavecký výcvik předškoláků                                          

6 

40 

17 

38 

35 

33 

36 

47 

7 

15 

42 

38 

14 

31 

22 

21 

30 

69 

14 

2 
 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

 
 

 

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

Základní škola Kukleny Klub Kukleňáček  

Návštěva v 1. třídách ZŠ  

Karneval v ZŠ 

Florbalové hrátky v ZŠ 

Vystoupení na koncertě ke Dni matek v ZŠ 

Spolupráce s rodiči ,,Mámo, táto, pojď si hrát“ 

Mikulášská nadílka 

Vánoční nadílka 

Karneval 

Přednáška pro rodiče na téma ,,Školní 

zralost“ 

Den otevřených dveří 

Velikonoční tvořivé odpoledne 

Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem 

Den dětí 

Rozloučení s předškoláky 

Exkurze (hasiči, statek) 

Rychlá záchranná pomoc v MŠ 

Divadla, koncerty, vzdělávací akce 8x divadlo v MŠ (Šeherezáda, Víla srdíčková) 

Divadlo Letadlo 

Draví ptáci v MŠ 

Divadlo U dvou sluncí 

Koncert dětí ze ZŠ Střezina 

Divadlo v HK – 1x 

Zdravé zoubky 



Knihovna Plačice a Kukleny Půjčování knih do MŠ (1x za měsíc) 

Exkurze do knihovny v Plačicích 

Besedy s knihovnicí – 4x 

Tablo předškoláků v pobočce Kukleny 

Dětské zdravotní středisko Kukleny Prezentace fotografií z MŠ 

Informace o zápisu dětí do MŠ 

Fotografování Vánoční fotografování 

Foto ke Dni matek 

Ročenky pro děti na konec školního roku 

Foto z akcí v MŠ na webových stránkách 
 

 

11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Název programu – 

projektu  

Obsah 

Kamarádi 

 

- průběžně během celého školního roku 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Název programu Období realizace 

                  MŠ            -  

 
 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Název projektu Výše dotace v Kč 

                  MŠ            - Personální podpora – Základní škola a 

|Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198 

 

  
 

 

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

Praxe studentek: Počet účastníků 

ze středních pedagogických škol    0 

z vyšších odborných škol 0 

z vysokých pedagogických škol  0 
 

 

15. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017/18 

a) příjmy                                                                                   viz ZŠ Kukleny 

- státní rozpočet  

- provozní rozpočet  

- úplata za předškolní vzdělávání  

- doplňková činnost školy  

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem  



2. neinvestiční výdaje z toho:  

- náklady na platy pracovníků školy celkem  

- ostatní osobní náklady  

- výdaje na učební pomůcky  

- provozní náklady  

  

 

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

školním roce) 
Pro práci s dětmi hračky, učební pomůcky 

K zajištění stravování dětské hrníčky a nádobí, nerezové konvice 

pro pitný režim dětí 

Zázemí pro zaměstnance kamna v šatně zaměstnanců 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

 

Specifické vzdělávací pomůcky vzdělávací pomůcky pro dvouleté děti 

Vybavení zahrady nové hračky pro hry v pískovišti 

Vybavení tříd kontejnery na hračky 

Prostory v MŠ vymalování přípravny jídla 

Komentář: 

Požadujeme:  nový zahradní domeček pro 2. třídu 

                       oprava zahradního domečku pro 1. třídu 

                       nové linoleum do jídelny v 1. třídě, do třídy a ložnice ve 2. třídě 

                       oprava vstupních dveří a přední části fasády MŠ 

                       oprava podezdívky plotu a betonové plochy u studny na školní zahradě 

                       oprava zahradní branky, nový nátěr branky a plotu 

                       oprava herního prvku ,,Mašinka“ 

                       nové šatní skříňky v šatně dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Hradci Králové dne: 30.9.2018                      Zpracovala: Mgr. Ivana Kohoutová, vedoucí učitelka 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ŠKOLY  

 

za školní rok  

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, 

Pražská 198 

Adresa školy Hradec Králové – Kuleny, Markova 870/22b 

IČ: 70 88 60 91 

Vedení školy ředitel: Mgr. Pavel Hebelka 

zástupce ředitele: vedoucí uč. Mgr. Eva Hitková 

Kontakty mob. 724 063 299, 724 063 343 

hospodářka: 495 535 592 

e-mail: msmarkova@msmarkova.cz 

www: www.zskukleny.cz 

Délka provozu školy: 6.30 – 16.30 

Zřizovatel školy Statutární město Hradec Králové 

Československé armády 408 

502 00 Hradec Králové 

Občanské sdružení při MŠ 

- název 

- kontakt (předseda) 

není 

 

2. Vzdělávací program mateřské školy 
Název programu Pojďte děti, pojďte hned, objevíme celý svět 

 

Zaměření programu Environmentální, zdravý životní styl, 

kulturní a společenský život plný českých tradic 

 

Doplňkové projekty Projekt – Zdravé pískání, flétna  

Projekt – Bylinková zahrádka  

Projekt – Zdravé mlsání 

Projekt – Pohybovka 

Projekt -  Šikula 

Projekt – Co zvířátka v zimě 

Projekt – Dopoledne v tělocvičně 

Projekt – Malý vědec 

Projekt – Krajina slov 
 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci celkem úvazek kvalifikovaní bez kvalifik. důchodci 

- pedagogové 4 100% 4 0 0 

- provozní MŠ 2 100% 2 0 0 

- provozní ŠJ -     

Pracovníci podle věkové skladby 

do 30 let do 35 let do 45 let do 55 let nad 55 let důchodci 

2 0 2 2 0 0 

 

4. Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2017/2018 

Kapacita školy celkem 52 

Celkový počet žádostí o přijetí k 1.9.2017 19 



Počet přijatých dětí 18 

Počet „registrovaných“ žádostí (čekajících na umístění) 0 

- z toho dětí pětiletých 0 

  

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

Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky. 18 

Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 16 

Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly v MŠ) 2 

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 ŠPZ 

(ano-ne) 

počet dětí IVP 

 (ano-ne) 

Sluchové postižení ne 0  

Zrakové postižení ne 0  

S vadami řeči ne 0      

Tělesné postižení ne 0  

S kombinací postižení ne 0  

S poruchami učení/chování (hyperakt.) ne 0  

Autismus ne 0  
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název semináře (kurzu, školení) počet účastníků 

Předčtenářská gramotnost 1 

Náměty do programu primární prevence v MŠ 1 

Ranní cvičení v MŠ 1 

Jóga s angličtinou 1 

Rozvoj grafomotoriky v období přípravy psaní 1 

Hravé pohybové aktivity v MŠ 1 

Lateralita a školní zralost 1 

Školní zralost 1 

Předmatematická gramotnost 1 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Název akce školy 
počet účastníků 

děti dospělí 

Výtvarná soutěž 32 32 

Podzimní dílna s rodiči 49 63 

 Návštěva knihovny 25 25 

Vánoce s rodiči – vánoční dílna pro rodiče 52 120 

Exkurze do pekárny – U Boučků 25 20 

Karneval s rodiči 40 50 

Velikonoční tvoření – dílna a tvoření s rodiči 50 70 

Zpívání pro maminky ke Dni matek 50 100 

Zahradní slavnost ke Dni dětí, opékání párků 52 150 

Den otevřených dveří 30 50 

Spacáková noc v MŠ 18 40 



9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 
 

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

Název subjektu Název akce 

Základní škola Kukleny Sportovní dopoledne v tělocvičně – cvičení 

Návštěva dětí z první třídy v MŠ 

Návštěva předškoláků v ZŠ 

Čertí nadílka  

Účast na slavnostním adventním a vánočním 

koncertu v ZŠ 

Jarmark 

Florbalové dopoledne 

Vystoupení a ukázka dravců 

Spolupráce s rodiči Výtvarné soutěže pro rodiče a děti; dílny a 

tvoření  - podzimní tvoření, vánoční dílna, 

velikonoční dílna, karneval 

Mikulášská a vánoční nadílka 

Den matek – koncert a zpívání maminkám a 

babičkám 

Oslava Dne dětí – zahradní slavnost, opékání 

párků, živá hudba, sportovní olympiáda 

Výlet na zámek Loučeň – bludiště a labyrinty 

Rozloučení s předškoláky 

Spacáková noc v MŠ 

Knihovna Kukleny Exkurze 2x ročně 

Půjčení knih do MŠ – 1x měsíčně 

Divadla, koncerty Divadla v MŠ – 1x měsíčně 

Vystoupení hradecké filharmonie v MŠ – 

koncert, hudební pohádka 

Divadelní představení v Adalu – Kouzelné 

pohádky 

Návštěva divadla Drak  

Solná jeskyně v centru HK Ozdravný pobyt – 10 lekcí 

Pekárna Bouček Exkurze 

Hasičská stanice v Kuklenách a Plačicích Exkurze 

Fotografování Vánoční fotografování 

Portrét ke Dni matek 

Společné foto tříd 

11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Název programu – 

projektu  

Obsah 

 

 

  - 



12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Název programu Období realizace 

                  MŠ            -  

 
 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
Název projektu výše dotace v Kč 

                  MŠ            -  
 

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

Praxe studentek: Počet účastníků 

ze středních pedagogických škol   2 

z vyšších odborných škol 0 

z vysokých pedagogických škol  0 
 

15. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017/18 

a) příjmy                                                                                    viz ZŠ Kukleny 

- státní rozpočet  

- provozní rozpočet  

- úplata za předškolní vzdělávání  

- doplňková činnost školy  

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem  

2. neinvestiční výdaje z toho:  

- náklady na platy pracovníků školy celkem  

- ostatní osobní náklady  

- výdaje na učební pomůcky  

- provozní náklady  
  

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

školním roce) 
Pro práci s dětmi:  Didaktické a učební pomůcky, doplnění herních 

koutků, dětské knihy, hračky a stavebnice 

K zajištění stravování: Doplnění výdejny nádobím – talíře, hrnečky, varná 

konvice, mixér 

Zázemí pro zaměstnance:  

Specifické vzdělávací pomůcky:   

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

 

Komentář:     

                                                                                                          

                                                          

V Hradci Králové dne: 24.9.2018                              Zpracovala: Mgr. Eva Hitková, vedoucí učitelka 

                                                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválení a projednání výroční zprávy  
 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 25. 10. 2018. 

 

 
 

       

 

 

       Mgr. Martin Hušek 

                                                                                                                           ředitel školy 

 

 


