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                                                                                        V Jablonci nad Nisou, dne 7. června 2018 

 

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ  : pondělí   25. června 2018 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO : úterý – pátek  26. – 29. června 2018 

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, 

dovoluji si Vám oznámit, že na základě schválení projektu CZ.06.2.67/0.0./0.0./16-067/0006702 

s názvem „Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou“ začne v naší škole 

v pondělí dne 25. 6. 2018 od 12 hod. probíhat rozsáhlá rekonstrukce odborných učeben a atria. 

Z tohoto důvodu budeme vysvědčení za školní rok 2017 – 2018 vydávat už v pondělí                       

25. června 2018 a na zbývající 4 dny školního roku  

26. - 29. června  2018 vyhlašuji ředitelské volno. 

Rodiče všech žáků 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník) budou moci pro tyto dny využít služeb školní 

družiny. Všichni žáci školy se mohou do 15. června na tyto 4 dny přihlásit ke školnímu 

stravování, ale za nedotovanou cenu oběda. 

 

Děkuji za pochopení a spolupráci                                           -------------------------------------------- 

                                                                                                    Mgr. M. Rousová, ředitelka ZŠ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, 

když jsem před více než 2 roky přemýšlela, jak využít podmínky Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) pro rozvoj naší školy, příliš jsem nevěřila v úspěch. Věděla jsem 

však, že je to výjimečná příležitost především pro rekonstrukci atria a vybudování výtahu, neboť 

získání financí z běžných zdrojů na takovýto nadstandard bylo nereálné. 

Zpracovala jsem projektovou fiši pro oblast rekonstrukce a vybavení odborných učeben pro 

výuku přírodovědných a technických oborů. Podporu jsem našla u svých kolegyň –                             

p. učitelky Z. Škrabálkové, která s projektantem pracovala na rozšíření „malé“ IT učebny,           

p. učitelky D. Nigrinové, která spolupracovala na plánu rekonstrukce odborné učebny chemie        

a přilehlých kabinetů a u p. učitelky J. Kopalové, která mou vizi zrekonstruovat atrium na 

geopark s multifunkčním využitím a venkovním výtahem přijala s nadšením a vrhla se na jeho 

odbornou přípravu. Po technické přípravě nastal velmi nelehký úkol pro odbor územního                       

a hospodářského rozvoje Magistrátu města Jablonec nad Nisou, který celý projekt musel obhájit 

v procesu hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byl koncem 

května 2018 schválen Řídícím orgánem IROP k financování.  

Protože k 31. červenci 2018 končím ve funkci ředitelky školy, výsledek rekonstrukce už 

nevyhodnotím. Věřím však, že bude pro budoucnost naší školy přínosem a unikátním způsobem 

podpoří kvalitu výuky a dětem i pedagogům zlepší prostředí. Na závěr bych se s vámi, rodiči a 

zákonnými zástupci, ráda touto cestou rozloučila a popřála Vám a Vašim dětem úspěšnou cestu 

za vzděláním. 

S pozdravem Mgr. M. Rousová, ředitelka ZŠ Mozartova.   


