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Statutární město Hradec Králové zřizuje 16 úplných základních škol 
a 1 školu malotřídní (Malšova Lhota). Školské obvody základních škol 
zřízených statutárním městem Hradec Králové stanoví obecně závazná 
vyhláška, kterou naleznete na webových stránkách www.hradeckralove.org 

Stávající síť městských ZŠ pokrývá bezproblémově celkové požadavky 
rodičovské veřejnosti. Vzdělávání je poskytováno ve 17 ZŠ s maximální 
kapacitou 9 415 míst ke vzdělávání. 

Cílem základního vzdělávání je vést žáky k osvojení potřebné strategie 
učení a motivovat k celoživotnímu učení. Učí žáky tvořivě myslet a řešit 
přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své 
fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Vede 
k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem, odlišným kulturním a duchovním 
hodnotám. Napomáhá žákům poznávat své schopnosti a reálné možnosti 
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Materiální, technické i finanční podmínky ke vzdělávání žáků jsou na 
velmi dobré úrovni. Výuku zajištuje zkušený pedagogický sbor vedený 
managementem jednotlivých škol.
Pro přijetí dítěte ke vzdělávání je rozhodující spádový obvod školy 
určený veřejně závaznou vyhláškou.
 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 

Ředitel školy: Mgr. Bc. František Obr
 495 523 031, 495 523 032
 skola@bezrucka.cz
 www.bezrucka.cz

Základní škola je umístěna na Pražském Předměstí na sídlišti Labská 
kotlina II. Škola je koncipována jako 27 třídní, třídy jsou rozmístěny 
ve 3 pavilonech. Žáci mají k dispozici celkem 39 učeben, 2 tělocvičny 
a venkovní multifunkční hřiště. Základními principy platnými ve 
všech oblastech výuky, které škola poskytuje, je otevřenost, liberální 
a demokratický přístup a úsilí dát všem dětem i rodičům nadstandardní 
nabídku.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA 130

Ředitel školy: Mgr. Jiří Šimek
 495 538 341
 skola@habrmanova.cz
 www.habrmanova.cz

Škola má aktuálně 19 tříd a je dobře dostupná pro dojíždějící žáky. 
Výuka probíhá v hlavní budově, školní jídelna a družina jsou vzdálené 
asi 100 metrů od ní. V areálu je tělocvična a školní hřiště. Ve škole je 
věnována pozornost estetické výchově, žáci se také hojně zapojují do 
soutěží, mimoškolních aktivit a učí se chovat ekologicky. Škola disponuje 
projekční a interaktivní technikou a dostatečným počtem počítačů.

 
 
 
 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, 
JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ 1166

Ředitelka školy: Mgr. Alena Hradílková
 495 540 521
 skola@zssjirasek.cz
 www.zsjirasek.cz

Tato fakultní škola se nachází v klidné lokalitě Pražského Předměstí. 
Žákům s vadami zraku nabízíme výuku v 1. a 2. ročníku v očních třídách 
s menším počtem žáků. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními 
tabulemi či projektory. K dispozici je žákům školní bufet a školní jídelna. 
Žáci pravidelně vyjíždějí na školy v přírodě, lyžařský výcvik a zahraniční 
jazykové zájezdy. Škola je držitelem certifikátu Rodiče vítáni.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ – POUCHOV, 
K SOKOLOVNĚ 452

Ředitel školy: Mgr. Jiří Otčenášek
 495 212 121
 zspouchov@zspouchov.cz
 www.zspouchov.cz

Základní škola je úplná ZŠ a její součástí je školní jídelna a školní družina. 
Ve vybraných třídách probíhá výuka s prvky programu Začít spolu. Škola 
má plně vybavenou tělocvičnu, multifunkční hřiště s umělým povrchem, 
tenisové a volejbalové kurty. Velkou výhodou školy je její umístění 
v přírodní zeleni okrajové části města, proto i jedno ze zaměření školy je 
na environmentální výchovu.
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEVER, HRADEC KRÁLOVÉ, LUŽICKÁ 1208 

Ředitel školy: Mgr. Milan Kučera
 495 407 045
 info@zssever.cz
 www.zssever.cz

Základní škola je fakultní školou Univerzity HK. Věnuje se intenzivně 
výuce cizích jazyků. Zkušení pedagogové se společně s psychologem 
aktivně zabývají žáky nadanými i žáky s vývojovými poruchami učení. 
Od 6. ročníku probíhá ve spolupráci s fotbalovým klubem FC HK 
rozšířená výuka TV pro chlapce i dívky. Učebny jsou vybaveny moderním 
nábytkem a interaktivní technikou. Škola nabízí možnost stravování ve 
školní jídelně i velký výběr zájmových kroužků.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
POHÁDKA, HRADEC KRÁLOVÉ, MANDYSOVA 1434 

Ředitel školy: Mgr. Jan Faltýnek
 495 279 711
 faltynek@mandyska.cz
 www.mandyska.cz

Škola se nachází v prostorném areálu budov na Moravském Předměstí. Je 
zapojena do programu „Každý může být úspěšný“, jehož cílem je objevit 
v každém dítěti to nejlepší. Velká pozornost je věnována žákům nadaným, 
se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všem ostatním. Žáci školu 
úspěšně reprezentují na soutěžích a aktivně se zapojují do života školy 
prostřednictvím žákovského parlamentu. Vládne zde přátelská atmosféra 
i díky etické výchově, která je zařazena do všech ročníků.

 
 
 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, M. HORÁKOVÉ 258

Ředitel školy: Mgr. Ondřej Fajfr
 495 703 100
 skola@zshorakhk.cz
 www.zshorakhk.cz

Škola se nachází na klidném okraji velkého sídliště v bezprostřední 
blízkosti přírody (lesopark, městské lesy). Učební plán je sestaven tak, 
aby žák měl možnost seznámit se v rozumné míře se všemi obory. 
Nikdo přece předem neví, jaký talent či zájem v kom dřímá. Vycházíme 
z myšlenky A. Einsteina: „Ze školy (myšleno základní) by měla vycházet 
harmonicky rozvinutá osobnost, ne specialista.“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NOVÝ HRADEC 
KRÁLOVÉ, PEŠINOVA 146

Ředitel školy: Mgr. Petr Cvrček
 495 264 511
 zsnhk@zsnovyhk.cz
 www.zsnovyhk.cz

Jde o základní školu v blízkosti městských lesů. Součástí je školní 
družina, mateřská škola a vlastní kuchyně s jídelnou. Již od první třídy 
probíhá výuka anglického jazyka. Škola klade důraz na rozvíjení znalostí 
žáků a zvýšenou péči o žáky jak nadané, tak s vývojovými poruchami 
učení. Žáky učíme samostatnosti, zodpovědnosti a vzájemnému 
respektu. Škola je velmi dobře materiálně vybavena – interaktivní 
tabule, počítače, tablety.

 
 
 
 



MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, 
HRADEC KRÁLOVÉ – PLOTIŠTĚ, P. JILEMNICKÉHO 420

Ředitelka školy: PaedDr. Ilona Hojná
 495 211 736
 skola@zsplotiste.cz
 www.zsplotiste.cz

Masarykova ZŠ a MŠ se nachází v klidné části Hradce Králové v dosahu 
městské dopravy. Ve škole je kladen důraz na přátelskou atmosféru a na 
možnost aktivně se podílet na životě školy. Na škole fungují tři oddělení 
školní družiny a velké množství zájmových kroužků, které dětem 
poskytují rozvoj jejich nadání a dovedností, zábavu i relaxaci. Škola se 
pyšní titulem „Volejbalová škola“.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ 
– KUKLENY, PRAŽSKÁ 198

Ředitel školy: Mgr. Martin Hušek
 495 535 592
 zskukleny@zskukleny.cz
 www.zskukleny.cz

ZŠ Kukleny je správnou volbou pro každého, kdo preferuje udržitelný 
život. Je pro něho důležitá samostatnost a demokracie. Považuje 
informatiku a digitalizaci za prioritu. Chce zpívat, hrát na kytaru a flétnu. 
Rozvíjet se v cizím jazyce. Aktivně sportovat (hala 45x25m). Hledá prvky 
formativního hodnocení ve výuce. Spěchá za odpoledními aktivitami 
(konec výuky ve 14.30 hod.). To vše u nás umožní skladba předmětů, 
zázemí, vybavení, spolupracující organizace a tým pracovníků. 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, TŘ. SNP 694 

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Sýkorová
 495 541 388
 skola@edu-zssnp.cz
 www.zssnp.cz

Větší pavilonová škola se nachází v klidné části Slezského Předměstí. 
Škola se tradičně zaměřuje na výuku cizích jazyků, obohacenou 
metodou CLIL a hodinami s rodilými mluvčími vyučovaných jazyků. 
V dalších vybraných předmětech (český jazyk, matematika) probíhá 
tandemová výuka. Na škole jsou otevřeny v ranních a odpoledních 
hodinách sportovně, jazykově i umělecky zaměřené kroužky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ 
– SVOBODNÉ DVORY, SPOJOVACÍ 66

Ředitel školy: Mgr. Pavel Balda
 495 436 074
 reditelna@zssvobodnedvory.cz
 www.zssvobodnedvory.cz

Škola nabízí svým žákům klidné rodinné prostředí a příjemnou 
atmosféru ve třídách. Ve výuce je kladen důraz na individuální přístup 
a inovativní metody práce spojené s využitím moderních technologií. 
Nedílnou součástí výuky jsou projektové dny, exkurze, zahraniční 
poznávací zájezdy, lyžařský kurz, škola v přírodě, účast na soutěžích 
a olympiádách. Škola nabízí velké množství volnočasových aktivit včetně 
projektu „Hodina pohybu navíc” v družině.

 
 
 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, ŠTEFÁNIKOVA 566

Ředitel školy: Mgr. Bc. Roman Polda
 495 269 353
 polda@zsshk.cz
 www.zsstefanikovahk.cz

Přestože je naše škola co do počtu žáků jednou z největších v ČR, 
stále o nás platí, že máme maximální individuální přístup ke každému 
jednotlivci. Škola je krásně vybavená, moderní, útulná. Přesto je pro nás 
stále na prvním místě myšlenka, že důležité jsou vztahy mezi lidmi. Naší 
největší devizou jsou skvělí lidé, kteří se každý den v naší škole setkávají 
- různorodí, vychovaní žáci, milí, vstřícní rodiče, vynikající, empatičtí 
učitelé a další zaměstnanci školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, 
ŠTEFCOVA 1092

Ředitel školy: Mgr. Eduard Hlávka
 606 777 038
 zs@stefcova.cz
 www.zs.stefcova.cz

ZŠ a MŠ Štefcova se nachází v krásném prostředí Malšovic. Koncepce výuky 
je propracována od mladších až po žáky devátých tříd, kteří se připravují 
na studium na středních školách, gymnáziích a odborných školách. 
Sportovně nadaným dětem je dána možnost navštěvovat sportovní třídy. 
Pro žáky druhého stupně každý rok organizujeme zahraniční zájezdy. Žáci 
prvního stupně každoročně vyjíždějí na školy v přírodě.

 
 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JOSEFA GOČÁRA, 
HRADEC KRÁLOVÉ, TYLOVO NÁBŘEŽÍ 1140

Ředitel školy: Mgr. Petr Sadílek
 495 019 011
 skola@zsgocarova.cz
 www.zsgocarova.cz

Škola rozvíjí osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně 
myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se v souladu s obecně 
uznávanými mravními hodnotami. Učí komunikovat, spolupracovat, 
respektovat práci druhých i poznat své reálné možnosti. Zajišťuje 
bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima ve škole. Realizuje kvalitní 
výuku, včetně nadstandardní výuky cizích jazyků. Rozvoj cizojazyčných 
dovedností podporuje začleňováním rodilých mluvčí do výuky 
i partnerstvím se zahraničními školami.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, 
ÚPRKOVA 1

Ředitel školy: Mgr. Bc. Petr Lehký
 495 262 791
 info@zsuprkova.cz
 www.zsuprkova.cz

Škola získala mezinárodní titul Ekoškola, který již několikrát obhájila. 
Intenzivně a systematicky pracuje s nadanými žáky i žáky s podpůrnými 
opatřeními. Dbá na rozvíjení sociálních vztahů mezi dětmi. Působí zde 
etoped a speciální pedagog. Do rozvrhu žáků je každý týden zařazena 
třídnická hodina. Vyučuje etickou výchovu a finanční gramotnost. Ve škole 
funguje školní družina, školní klub a přibližně 30 zájmových kroužků.

 
 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ 
– MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39

Ředitelka školy: Mgr. Iva Trojnová
 495 262 959
 iva.trojnova@zs-malsovalhota.cz
 www.zs-malsovalhota.cz

Malotřídní škola se nachází u Přírodního parku Orlice. Výuka žáků pěti 
postupných ročníků probíhá ve čtyřech třídách. Děti provází laskavý přístup 
stálého pedagogického sboru. Věnuje se dětem se specifickými poruchami 
učení a chování, dětem s Aspergerovým syndromem, ale i dětem nadaným. 
Snaží se připravit děti na další studium i běžný spokojený život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINÝCH ZŘIZOVATELŮ:
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, 
Sokolská 581, tel.: 495 832 407, e-mail: kovandova.blanka@seznam.cz, 
www.skola.fnhk.cz
První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o., Vocelova 1334, 
tel.: 495 217 375, e-mail: svatava.cerna@pszs.cz, www.pszs.cz
Základní škola Comenius, J. Masaryka 605 (Médium), tel.: 704 705 795, 
e-mail: info@skolacomenius.cz, www.skolacomenius.cz
Základní škola Hučák, V Lipkách 692, tel.: 493 815 642, info@hucak.cz, 
www.hucak.cz
Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola 
a základní umělecká škola Hradec Králové, tel.: 495 515 823, e-mail: 
skola@czshk.cz, www.czshk.cz
Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové, tel.: 495 263 623, 
e-mail: zs@sion.cz, www.zssion.cz
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec 
Králové, Hradecká 1231/11b, tel.: 495 514 814, e-mail: info@specialnihk.cz, 
www.specialnihk.cz
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec 
Králové, Štefánikova 549, tel.: 495 272 394, e-mail: info@neslhk.com, 
www.neslhk.com
Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o., Hrubínova 1458,  
tel.: 495 538 989, e-mail: prointepo@prointepo.org , www.prointepo.org
Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Nerudova 
1180, tel.: 495 535 955, e-mail: info@daneta.cz, www.daneta.cz
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí, 
odloučené pracoviště HK, Hradecká 1151/9, tel.: 498 100 620, e-mail: 
kumprechtovam@specialniskolavrchlabi.cz, specialniskolahradeckralove.cz



KONTAKT
Statutární město Hradec Králové

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Ing. Zbyněk Bárta
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

+420 495 707 700
zbynek.barta@mmhk.cz
www.hradeckralove.org


