Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24

o činnosti a hospodaření školy

činnost za školní rok 2005 – 2006
hospodaření za kalendářní rok 2005
Mozartova 24
Jablonec nad Nisou
4 8 3
7 3 7
9 2 0
zs.mozartova@telecom.cz

zprávu vypracovala a předkládá: Mgr. Marcela Rousová
…………………………………………
V Jablonci nad Nisou dne 12. října 2006

A) Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006
1) charakteristika školy
2) organizace vzdělávání a výchovy
3) údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání
4) údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,
praxi a způsobilosti
5) výkon státní správy
6) řízení školy
7) poradenské služby
8) údaje o průběhu a výsledku kontrol
9) údaje o dalších aktivitách školy
10) závěr

B) Zpráva o hospodaření za rok 2005

příloha č.1
příloha č.2
příloha č.3
příloha č.4

: str. 1 - 19
: str. 1
: str. 2 - 4
: str. 4 - 7
: str. 7 - 10
: str. 10
: str. 11 - 14
: str. 14 - 16
: str. 16
: str. 17 - 18
: str. 19

: str. 20 - 27

- hodnocení kvality vzdělávání
- přehled výsledků soutěží
- přehled sportovních výsledků
- hodnocení „Minimálního prevent. programu“

: str. 1-3
: str. 1-2
: str. 1-3
: str. 1-2

A) ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

1.Charakteristika školy
Název

: Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková
organizace

Sídlo školy

: Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04

Odloučená pracoviště

: 466 04 Jablonec nad Nisou, Mozartova 22
466 04 Jablonec nad Nisou, Mozartova 26

Zřizovatel školy

: Město Jablonec nad Nisou

Adresa zřizovatele

: Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou

Právní forma

: příspěvková organizace

Právní subjekt od

: 1.1.2003

IČO

: 72743034

Ředitel školy

: Mgr. Rousová Marcela

Zástupce ředitele

: Mgr. Pěkný Radoslav, I.st.
Mgr. Polman Michal, II.st.

Datum zařazení do sítě

: 1.1.2003

Přehled součástí

: Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Identifikátor zařízení

: 600 078 426

Rada školy

: od 1.1.2006, výroční zprávu schválila dne 6.11. 2006

IZO: 102 177 147
IZO: 116 300 060
IZO: 102 717 524

900 žáků
150 žáků
1000 jídel

Občanské sdružení působící při škole: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
č.j. VSC/1-7978/91-R
www.6zs-jablonec.cz
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2.Organizace vzdělávání a výchovy

- členění

: I.st. 1.- 5.r.
II.st. 6.- 9.r.

- zaměření

: 1.- 9.r. výuka rozšířené hudební výchovy
1.- 9.r. zaměření na tělesnou výchovu
6.- 9.r. fotbalové třídy

- vzdělávací programy
Vzdělávací program
1. Základní škola
2. Rozšířená výuka Hv

Č.j. – schválení
16 847/96-2
21 969/96-22

vyučován v roč.
1.9.1996
1.9.1996

1.- 9.r.
1.- 9.r.

počet žáků
394
166

- změny v organizaci studia r.2005/2006
1. Celkový počet tříd se snížil o 3, z 26 na 23.
Třídy I.st. byly sníženy o 2 - v červnu 05 byla třída II.B z důvodu nízkého počtu žáků
připravena k rozdělení mezi II. A a II. C, takže do šk. r. 05/06 postupovaly z 2. roč. do
3. roč. místo tří tříd pouze třídy dvě (III. A, B),
- na II.st. odešly 3 třídy 5. roč., ale byly otevřeny jenom 2 třídy 1. roč.
Třídy II.st. byly sníženy o 1 - z 9. roč. odešly 4 třídy, ale nastoupily jenom 3 šesté třídy
2. Personální řešení sníženého počtu tříd – na I.st. byly propuštěni z organizačních důvodů
2 ped. pracovníci, na II.st. byl snížený počet tříd řešen sníženými úvazky ped. pracovníků
- důchodců
3. Ve škole zůstávají 2 zástupci ředitele – zástupce I.st., zástupce II.st.
4. V 1.roč. byly otevřeny opět dvě 1.třídy, I. A se zaměřením na RvHv, I. B bez zaměření.
5. RvHv – v 9.roč. z personálních důvodů vyučoval jeden učitel. V předcházejících letech
byla instrumentální, hlasová a nauková výuka rozdělena mezi více učitelů
(v předcházejícím roce zde vyučovali 3 vyučující).
6. Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání bylo řešeno
rozšířením českého jazyka v 6. a 9.ročníku, matematiky v 8.ročníku.
Projekt „HODINA“ v 7. ročníku byl řešen zavedením pov. voliteného předmětu
„Aplikace a IT v matematice“
7.Volitelné a nepovinné předměty.
V povinně volitelných předmětech žákům byly nabídnuty předměty:
konverzace v anglickém jazyce, německém jazyce, užité výtvarné činnosti, technické
činnosti, technické kreslení, pohybové a sportovní aktivity, seminář a praktikum
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z přírodovědných předmětů, ze společensko-vědních předmětů, ze zeměpisu, volné psaní,
informatika - psaní všemi deseti na počítači, od 7.ročníku druhý cizí jazyk – anglický,
německý, ruský.
Z této nabídky si žáci vybrali volitelné předměty:
konverzace v anglickém jazyce
konverzace v německém jazyce
informatika – psaní všemi deseti na poč.
pohybové a sportovní aktivity

7.,8.,9.r.
8.,9.r.
7.,8.,9.r.
7.,8.,9.r.

Druhým rokem probíhala výuka druhého cizího jazyka – Nj

8.,9. r.

nepovinné předměty :

2.- 9.r.
2.- 6.r.
9. r.

sborový zpěv
pohybové a sportovní aktivity
cvičení z matematiky

- změny ( předpokládané ) v organizaci studia ve šk. r. 2006/2007
1. Celkový počet tříd bude snížen o 2 - z 23 na 21 tříd.
/ Odchod 5-ti 9.tříd, příchod dvou 1.tříd, v 6.ročníku bude vytvořena fotbalová
třída z nově příchozích žáků /.
2. Se snížením počtu tříd se musí řešit i snížení počtu pedagog. pracovníků, na I. st.- 1,
na II.st. - 2., ŠD - 1., ŠJ - 1.
Snížen bude také počet zástupců ředitele - ze dvou na jednoho.
3. V l. ročníku budou otevřeny dvě 1.třídy.
4. Rozšíření uč. plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyuč. hod.
od šk.r.06/07 bude řešeno takto: 3.ročník – snížení výuky Čj o 2 hod., přidání 3 hod. Aj
4. – 7. roč. - přidání 1 hod. Aj /zvýšení ze 3 hod. na 4/

5. Volitelné a nepovinné předměty.
V povinně volitelných předmětech budou žákům nabídnuty předměty:
od 7. roč. druhý cizí jazyk – anglický, německý, ruský, konverzace v anglickém
a německém jazyce, užité výtvarné činnosti, technické kreslení, seminář a praktika
ze zeměpisu, pohybové a sportovní aktivity, informatika - psaní všemi deseti na počítači
a počítačová grafika, informatika – počítačová grafika a tvorba webových stránek
Z této nabídky si žáci vybrali:
informatika – psaní všemi deseti a poč.grafika
informatika – poč.grafika a tvorba web.stránek
pohybové a sportovní aktivity
Třetím rokem pokračuje výuka druhého cizího jazyka – Nj
nepovinné předměty :

sborový zpěv
pohyb. a sport.aktivity
cvičení z matematiky
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2.- 9.r.
3.- 6.r.
9.r.

7.,8.r.
8.,9.r.
7.,8.,9.r.
9. r.

- vývojové trendy
Vývoj využití kapacity školy probíhá podle předpokladů prezentovaných ve výr. zprávě 04/05
– s ukončením škol. docházky převážné části žáků ZŠ Floriánova se počet tříd od šk. roku
04/05 do škol. r. 06/07 snížil o 5.
Od šk. r. 06/07 až do šk. r. 2010/2011 se počet tříd ustálí na počtu 21.
Od šk. r. 2011/2012 by se mohl počet tříd zvýšit na 22.
To vše pouze za předpokladu otevření dvou 1. tříd a v 6. roč. nové fotbalové třídy.
Ve šk. r. 06/07 skončí poměr tříd mezi I. a II. st. 9:12. Na další 4 roky (do šk. r. 2010/2011)
se změní na 10:11. Z tohoto pohledu se pro šk. r. 07/08 budou muset upravit úvazky
mezi učiteli I. a II. st.
Velmi negativním vývojovým trendem školy je neustálé snižování počtu žáků v 1. ročníku.
Přesto, že ve šk. r. 2005/06 úspěšně proběhla v rámci školní družiny „Veselá školička“
pro předškoláky a propagace školy v rámci lokální Tv, letáků v MHD a dnů otevřených
dveří, byl pro školu velký problém otevřít dvě 1. třídy.
Poděkování patří p. ved. vychovatelce A. Jarešové a p. učitelce Mgr. D. Hozdové
za celoroční vedení „Veselé školičky“.
Pro rodiče prvňáčků je důležitější než spádovost školy její umístění vzhledem k přímé
vzdálenosti od jejich bydliště či bydliště dalších pečovatelů o dítě, dopravní bezpečnost
přístupu do školy a velikost školy, která je pro nás z tohoto pohledu velkou nevýhodou.
Vnější velikost školy se ovlivnit nedá, ale pomoci by mohlo nové vnitřní členění,
které proběhlo v tomto roce - sjednocení výuky I. st. ve východním křídle, II. st. v západním
křídle, v severním křídle je umístěno provozní zázemí a odborné pracovny pro oba stupně
školy a západní křídlo bylo vyčleněno pro další veřejné organizace působící v budově školy
se samostatným vstupem. Oddělení provozu školy od provozu veřejnosti by mohlo pomoci
zklidnit prostor pro výuku. Negativní pohled na vnější velikost školní budovy snad pomůže
vylepšit oprava pláště budovy, která škole svou novou barevností vtiskla pocit příjemného,
klidného místa pobytu.
3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání
Přehled vývoje počtu tříd, žáků
Počet tříd

Celkový počet
Počet žáků na
Počet žáků
žáků
jednu třídu
na učitele
------------------------------------------------------------------------------------------------------------šk r.04/05
26
620
23,8
16,8
šk.r.05/06

23

560

24,3

4

16,9

Přehled prospěchu žáků ve školním roce
prospělo s vyzn.
prospělo
neprospělo
počet žáků
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ročník
04/05 05/06
04/05 05/06
04/05 05/06
04/05 05/06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
50
36
46
36
4
0
0
0
2.
58
49
53
45
4
4
1
0
3.
25
50
23
40
2
10
0
0
4.
49
27
25
22
23
5
1
0
5.
73
48
26
23
46 24
1
1
255 210
173 166
79 43
3
1
I.stupeň
6.
75
81
24
25
50 56
1
0
7.
73
76
18
15
55 61
0
0
8.
124
73
23
13
97 60
4
0
9.
93
120
16
25
77 95
0
0
II.stupeň
365 350
81
78
279 272
5
0
celkem

620

560

254

244

358 315
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Počty zapsaných a zařazených žáků

zapsaní do 1.třídy
počet žádostí o odklad
nastoupilo do 1.třídy

šk.r.04/05

šk.r.05/06

63
11
52

42
7
35

šk.r.06/07

38
7
34
(3 ž.-přestup z jiné školy)

Počty zameškaných vyuč.hodin ve šk.r.05/06

I.pol.
II.pol.
celkem

omluvených hodin
celkem
ø na 1 žáka

neomluvených hodin
celkem
ø na 1 žáka

25341
33338
58679

46
0
46

45
59,5
104,5

Přehled klasifikace chování
chování žáků s 2.stupněm z chování: 18 = 3,2%
s 3.stupněm z chování: 0

pochvaly: 256 = 46%

Opravné zkoušky – 0
5

0,08
0
0,08

Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve šk.r.04/05
Gymnázia
8 letá
6 letá
4 letá

přihlášeni
7
1
11

přijati
4
0
9

SOŠ vč. konzervatoří

72

73

SOU, U

34

35

OU, PrŠ

3

3

Trendy vývoje: A/ pozitivní
- snižuje se počet zameškaných hodin – z ø 108 hod. na žáka na ø 104,5 hod.
- snižuje se počet neomluvených hodin - z ø 0,1 hod. na žáka na ø 0,08 hod.
- absolutní zlepšení je v počtu opravných zkoušek, zatímco v loňském roce dělali
4 žáci 5 opr. zkoušek, v letošním roce poprvé nebyla opr. zkouška žádná
- téměř maximálně se zlepšil počet žáků opakujících ročník – z 8 na 1 (žák postoupil věkem)
- klesá počet snížených známek z chování, z 4,3% na 3,2% u hodnocení 2, hodnocení 3
nebylo žádné (vloni 0,5% )
- zvýšil se počet vyznamenání, z 41% na 44%
- zvýšil se počet pochval, z 37% na 46%
- kvalitní jsou výsledky testů KALIBRO, ve všech hodnocených kategoriích byli žáci školy
nad republikovým průměrem (viz příloha č.1)
- velmi pozitivní hodnocení si zasluhují výsledky naukových, uměleckých a sportovních soutěží /viz. přílohy č.2,3/
V naukových soutěžích na sebe svými úspěchy již tradičně nejvýrazněji upozornili žáci
v soutěžích fyzikálních, matematických a jazykových (Aj, Nj). Výrazné úspěchy zaznamenali
i žáci v přírodopisné a zeměpisné olympiádě. Žáci se začínají prosazovat i v soutěžích
zaměřených na práci s počítačem. Tradičně by nás naopak potěšil výraznější úspěch
v dějepise či chemii.
Standardní jsou výsledky žáků v pěveckých soutěžích. Výrazný úspěch literární prezentovali
žáci 2.r. Věřme, že úspěchy žáků I. st. budou v této oblasti podporovány i žáky II. st. Naopak
stálé rezervy jsou ve výtvarné prezentaci (viz. příloha č. 2).
Vynikající sportovní výsledky představuje souhrn účasti v 9-ti krajských finálových
přeborech-v osmi sport. odvětvích, s umístěním vždy na stupních vítězů…. (viz. příloha č. 3)
Všem pedagogům, kteří se snaží objevovat talenty a dokáží je motivovat k nadstandardní
práci, patří velké poděkování!

B/ negativní
- přesto, že se průměrný počet zameškaných hodin na žáka snížil o 3,5 hod., jsou v poctivé
docházce žáků do školy rezervy, což ze strany pedagogů vyžaduje maximální důslednost
ve sledování absence a navázání úzkého kontaktu s rodiči žáků s nadprůměrnou absencí
- žáci 7. roč. při výběru povinně volitelného předmětu nemají zájem o výuku 2. cizího jazyka
- velký rozdíl ve výsledcích vzdělávání žáků studijních a nestudijních tříd
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a/ výběr žáků 5., 7. a 9.r. je tradičně výrazně úspěšný v rámci ČR v testech Kalibro
b/ v naukových soutěžích se žáci prosazují v rámci okresu i kraje (M,Aj,F) i ČR (F),
avšak v testech „Cermat“ výrazně vynikla nad republikový průměr ve všech předmětech
pouze třída s RvHv-IX.A, ostatní třídy byly úspěšné v Čj, obstály i ve studijních dovednostech, avšak nedostatky měly v matematice (viz příloha č. 1, str.3 ).
Naprosto opačně dopadlo hodnocení 5. r., kde žáci byli nejúspěšnější v matematice,
následoval český jazyk, avšak nedostatky se objevily ve studijních dovednostech
(viz. příloha č. 1, str. 2).
Poměr výše uvedených pozitivních a negativních trendů vývoje signalizuje rok od roku
zlepšující se úroveň výchovně-vzdělávacího procesu, ve kterém se odráží delší zkušenost
(2.rok) ze spolupráce s nově příchozími kolegy a žáky ze ZŠ Floriánova.

4.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
Údaje o pedagogických pracovnících
pracovní zařazení
úvazek
kvalifikace,stupeň vzd.
roků ped.
pořad. č.
PP
funkce
obor, aprobace
praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
ředitel
1
VŠ, Tv,Rj,Aj I.st.
26
2.
zástupce řed.
1
VŠ, uč.I.st. ZŠ
26
1
VŠ, uč.I.st. ZŠ
24
3.
zástupce řed.
4.
5
6.
7. V
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

učitel I.st.
učitel I.st.
učitel I.st.
učitel I.st.
učitel I.st.
učitel I.st.
učitel I.st.
učitel I.st.
učitel I.st.
učitel I.st.
učitel I.st.

1
1
1
0,27
1
1
1
1
1
1
1

VŠ, uč.I.st. ZŠ
VŠ, uč.I.st. ZŠ
VŠ, uč.I.st. ZŠ
SŠ konzervatoř
VŠ, uč.I.st. ZŠ
VŠ, uč.I., Aj I.st.
VŠ, uč.I.st.
VŠ, uč.I.st. ZŠ
VŠ, uč.I.st. ZŠ
VŠ, uč.I.st. ZŠ
VŠ, uč.I.st. ZŠ

25
19
6
14
22
25
15
19
20
27
16

15.
16.
17.
18.
19.
20. D
21. D
22.
23.
24.
25.
26. D

učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st
učitel II.st.

1
1
0,86
1
1
0,55
0,32
0,41
1
1
0,95
0,41

VŠ, Rj, D
VŠ, Čj, D, Ov
VŠ, M, Z
VŠ, Čj, Ov
VŠ, Čj, Hv
VŠ, Rj, Hv
VŠ, F, zákl.prům.výr.
VŠ, M,Tv
VŠ, Ch,F
VŠ, Př, zákl.zem.výroby
SŠ
VŠ, Rj, Hv

21
35
29
21
31
40
41
4
6
29
0
40
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27.
28.
29.
30.
31.
32. V
33.
34.
35.
36.
37.
38. V

učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.
učitel II.st.

1
1
1
1
1
0,27
1
1
1
1
0,82
0,36

VŠ, Tv, Ov
VŠ, Čj, Tv
VŠ, Z, Tv
VŠ, Z, Tv
VŠ, vychovatelství A
SŠ
VŠ, Čj, Hv, Aj I.st.
VŠ, M, F
SŠ
VŠ, M, F
VŠ, M, Tv
VŠ, uč.I.st.ZŠ

20
10
13
2
23
4
23
19
6
18
21
16

39. D
40.
41.
42.

vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

0,2
1
1
1

SŠ
SŠ
SŠ
SŠ

38
26
17
35

V- vedl.PP, D- důchodce - smlouvy sjednány na dobu určitou do 30.6.2005

Věková skladba pedagogického sboru
Věkové rozmezí
do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
od 50 let do důchodového věku
důchodový věk
celkem

muži
3
2
2
1
0
8

ženy
3
5
14
8
4
34

Přehled aprobovanosti výuky
1. STUPEŇ
ročník

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Celkem I. st. ZŠ

celkem
z toho hodin vyučovaných
odborná
odučeno odborná kvalifikace odborná kvalifikace bez odborné kvalifikovanost
hodin
vyjádřená
pro I.st.ZŠ
pro II.st.ZŠ
kvalifikace
(týdně)
v %
(aprobace)
(aprobace)
41
48
48
30
54

40
43
43
27
54

1
5
2

221

207

8

8

3
3

6

98%
90%
90%
90%
100%
94%

2. STUPEŇ
celkem
z toho hodin vyučovaných
odborná
odučeno odborná kvalifikace odborná kvalifikace bez odborné kvalifikovanost
hodin
vyjádřená
pro I.st.ZŠ
pro II.st.ZŠ
kvalifikace
(týdně)
v %
(aprobace)
(aprobace)
64
54
10
84%
42
30
6
6
14%

předmět

Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Jiný cizí jazyk
Matematika
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Nepovinné předměty

15
0
62
28
16
28
27
24
14
14
22
20
22
34
22
12

3

12

20%

8

2
6
1
8

54
22
16
28
22
24
14
11
22
20
14
22
13
4

87%
79%
100%
100%
81%
100%
100%
79%
100%
100%
64%
65%
59%
33%

Celkem II. st. ZŠ

466

61

349

56

75%

Celkem škola

687

268

357

62

81%

6

5

3

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
šk.r. 04/05
nastoupili

odešli

celkem 20 / 14 žen
3,7 / 9,06

šk.r. 05/06
celkem 9 / 6 žen
4,26 / 2,59

na jinou školu mimo školství
1 žena (1,0) 1 muž (0,09)
5 žen (2,81)

na jinou školu mimo školství
2 žena (2,0) 3 muži (1,77)
6 žen (2,77)

Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole

šk.r. 04/05
šk.r. 05/06

nekvalifikovaných
5 žen (2,13)

důchodců
4 ženy (2,13)

1 muž (0,9)
3 ženy (1,54)

3 ženy (1,23)
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6
6
8

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet pracovníků

druh vzdělávání
celkem kurzů
dlouhodobé
krátkodobé
jednodenní
------------------------------------------------------------------------------------------------42

11

31

42

Kromě výše uvedených počtů se další učitelé zúčastnili počítačových kurzů SIPVZ:
- 5
učitelů ověření znalostí „Z“
- 9
učitelů „P“
- 11
učitelů „S“

Celý pedagogický sbor se zúčastnil semináře z cyklu „ Respektovat a být respektován“
a třídenního školení „Akce na zakázku“ v rámci přípravy tvorby rámcového vzd. programu.
Na škole pracují 3 okresní metodici Čj, Př, I.st.

5. Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele
o odkladu začátku šk.docházky o 1 rok

počet

odvolání

7

0

6. Řízení školy
Plnění úkolů šk. r. 05/06
a/ organizační:
zapracování Školského zákona do dokumentů školy
1. Vznik Školské rady
2. Školní řád + klasifikační řád
3. Provozní řád školy, součástí školy a odborných pracoven
4. Aktualizace vnitřních směrnic

1.
2.
3.
4.
5.

vytvoření podmínek pro plnění ICT plánu
Ukončení smluvních vazeb s fa Autocont, zřízení vlastního správce této sítě
Provedena 1. etapa počítačových rozvodů v budově školy
Vybudování dvou počítačových učeben – úprava místností, rozvodů, nákup počítačů,
software, nábytku
Rozmístění počítačů do kabinetů /Vv, Př, Z, F/ a tříd /I.A, I.B/
Pokračování počítačového vzdělávání učitelů-na úrovni P a S
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podpoření zájmu rodičů o zápis dětí do 1. třídy
1. Celoroční projekt spolupráce s MŠ Mechová-„Veselá školička“
Budoucí prvňáčkové z MŠ se ve školní družině 1x v týdnu s ved. vychovatelkou učili
základní školním dovednostem, s p. učitelkou získávali základy angličtiny a seznámili
se i s prací na počítači s učiteli informatiky
2. Před zápisem do 1. tříd byl - natočen s místní TV informační vstup o třídách s RvHv
- vytisknut inf. leták, který byl umístěn v mateřských
školách a v MHD
3. V lednu 06 byly všechny čtvrtky vymezeny pro Dny otevřených dveří
4. FK Jablonec zorganizoval sportovní dopoledne pro MŠ=podpora fotbalových tříd
b/ pedagogické:
příprava na tvorbu RVP ZV
1. Listopad 05 – zahájení proškolení koordinátorek pro I. a II. st.,
půldenní školení pro všechny pedagogy zaměřené na motivační cvičení
a klíčové kompetence pod vedením jedné již proškolené koordinátorky,
dále se učitelé rozřadili do jednotlivých vzd. oborů a pro každý
vzd. obor byl stanoven zodpovědný vedoucí učitel
Zadaný úkol pro – všechny pedagogy: nastudování průřezových témat
vedení školy: zajištění dalšího vzdělávání pro celý ped. sbor
2. 27. 2. 2006 /jarní prázdniny/-rozdělení průřezových témat mezi I. a II. st.
/učitelé pracovali pod vedením svých koordinátorek/, byl stanoven úkol pro vedoucí
vzd. oborů: do 7. 4. 06 uskutečnit schůzky a zahájit práci v rámci svých oborů.
Vedení školy zajistilo další vzdělávání celého pedagog. sboru:
individuální – nákup multilicence čtyřměsíčního dálkového kurzu „Pozitivní změny ve
vyučování“,
společné – a/ seminář PhDr. J. Nováčkové, CSc. „ Respektovat a být respektován“
/18. 4. 06/
b/ přijetí do „Akce na zakázku“-po úspěšném absolvování konkurzu
c/ 19. – 27. 6. 06 /po mimořádném ukončení šk. r. 16.června 06/
učitelé pracovali na ŠVP pod vedením koordinátorek a ved. vzd. oborů
d/ 24. – 26. 8. 06 – třídenní školení „Akce na zakázku“
/absolvovalo 24 učitelů/
zvyšování objemu IT ve výuce
1. Vybudování 2 počítačových učeben = zdvojnásobení možností pro zapojení práce
s počítačem do výuky
Rozvrh počítačových učeben byl maximálně vytížen, práce s počítačem byla na II. st.
využita ve všech naukových předmětech a i v některých předmětech výchovného charakteru - Ov, Rv, Vv, Hv. Třídy I. st. pracovaly na počítači ve 4. a 5. roč.
2. 7. ročník – pokračuje ve výuce povinně volitelného předmětu „Aplikace a IT v mat.“
3. Nabídka povinně volitelných předmětů pro šk. r. 06/07 byla rozšířena o výuku počítačové grafiky a webových stránek
systematická práce s talenty
Práce s talenty se odráží ve velmi úspěšném vystoupení žáků v naukových, uměleckých
i sportovních soutěžích – hodnocení viz. str. 5, kapitola „Vývojové trendy“,
přehled viz. příloha č. 2, 3
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hodnocení pedagogických výstupů srovnávacími testy
1. Testy „Kalibro“ /porovnání v rámci ČR/ - pro 5., 7., 9. ročník
2. Testy „Cermat“ /porovnání v rámci ČR a Libereckého kraje/
- pro 5., 9. ročník
hodnocení – viz. str. 6, kapitola „Vývojové trendy“
přehled
- viz. příloha č. 1
c) výchovné:

prohlubování spolupráce s rodiči při řešení kázeňských problémů
/snížit počet snížených známek z chování/

Nejvážnější problémy byly řešeny na výchovných komisích – 5 x. Rodiče se vždy dostavili,
ve většině případech se snažili o spolupráci se školou a nápravu. Výchovným komisím
předcházela intenzivní individuální osobní či telefonická jednání učitelů s rodiči žáků
a pravidelná setkání na třídních schůzkách či konzultačních odpoledních. Počet snížených
známek z chování, dvojek - byl snížen zhruba o 1 %, trojka nebyla žádná – vloni 0,5%.
prohlubování nových tradic školy /práce Školního parlamentu/
Školní parlament pokračuje v pravidelných schůzkách, má delegované zástupce, způsob
předávání informací prostřednictvím nástěnky, plán akcí.
Řešil - zpřesňování pravidel pro používání žolíka,
- organizaci Halloweena,
- stanovy /celodenní pracovní zasedání spojené s návštěvou „snowtubinu“
v Bedřichově/
- projekt návrhů na výtvarné řešení fasády školy
Z důvodu rekonstrukce školy byla práce parlamentu ukončena dříve - ve 3. čtvrtletí.
d) provozní:
zprovoznit jižní schodiště pro zájmové složky
1. Odstranění nepořádku a nejrůznějších zbytků uskladněných materiálů
2. Vymalování stěn a nátěr podhledů schodů
3. Oprava vstupních dveří – nátěr, zamřížování, oprava zámku
4. Elektroinstalace vrátníka pro otevírání vstupních dveří
instalace počítačové techniky do kabinetů, případně tříd
Počítače byly rozmístěny tak, aby byl minimálně jeden na každém podlaží I. a II. st.,
přízemí – kab. fyziky, Tv a třída I.B, 1. patro – kab. Z a třída I.A, 2. patro – kab. Vv, Př.
budovat keramickou dílnu
Reorganizací učeben a prostorů pro mimoškolní organizace v rámci rekonstrukce školy
byla přestěhována pracovna dílen do 2. patra a spojena s keramickou dílnou.
V průběhu letních prázdnin byla zakoupena keramická pec.
Pro příští šk. rok chybí vybudovat novou elektrickou přípojku pro zapojení pece, upravit
pracovní místa pro práci s hlínou, zařadit výuku keramiky do tématických plánů a nabídnout zájmové kroužky.
zlepšovat estetickou úroveň školy a okolí
Estetická úroveň školy se zlepšila ve spojení s celkovou rekonstrukcí školy, která byla na
základě energetického auditu, tzn. řešila především náklady na energiebyl položen nový povrch střechy, byla vyměněna dřevěná okna za plastová, plášť budovy
byl zateplen a zkultivován novou fasádou, byly vyměněny všechny vstupní dveře, uvnitř
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budovy byly vyměněny zářivky, u oken parapety a na topení termoregulační ventily.
Okolí školy bylo upraveno ve spolupráci s fa Arnica.
Velké poděkování patří p. školníkovi a všem provozním pracovníkům, bez jejichž
intenzivní práce o prázdninách by nebyl včas zahájen nový školní rok.

Hlavní úkoly pro šk.rok 2006/2007
a/ organizační:

účelné využití rozšířených učebních plánů o 5 vyuč. hodin
vytváření podmínek pro plnění ICT plánu
evaluace školy
podpoření zájmu rodičů o zápis dětí do 1.třídy

b/ pedagogické:

dokončení vypracování školního vzdělávacího programu
systematická práce s talenty, pomoc žákům se slabým prospěchem
příprava žáků na srovnávací testy

c/ výchovné:

zúžení vztahu mezi rodinou a školou
prohlubování komunikace mezi učitelem a žákem
zvyšování uvědomělého respektování Školního řádu

d/ provozní:

dokončit budování keramické dílny
zlepšit pitný režim žáků
přebudovat školní šatny
zlepšovat estetickou úroveň školy a okolí
zajistit součinnost s ostatními organizacemi ve škole v nových provozních podmínkách školní budovy (ZUŠ, pobočka městské budovy, DPS,
Netopýři, FK Jablonec n. N.)

Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi……
rodiče
MÚ Jbc.

MŠ

SŠ
Ped. fak.

. prostřednictvím Rady školy, Sdružení rodičů a přátel dětí školy
/č.j.: R 2415/94 z 12. 1.94/ a Kruhu přátel DPS Vrabčáci
. společné porady zřizovatele s řediteli škol
poskytnutí prostorů pro pobočku Městské knihovny, Městské policie
poskytnutí prostor pro volby
účast žáků na akcích pořádaných MÚ
pomoc žáků při úklidu zelených ploch ve Mšeně /Den Země/
. návštěva nejstaršího odd. MŠ v 1. třídě, sjednocení požadavků na základní
návyky dětí, poskytování školního sportovního zázemí potřebám MŠ,
vzájemná návštěva kulturních akcí, „Veselá školička“ pro předškoláky
. přijímací řízení, soutěže žáků, další vzdělávání učitelů, poskytování
sportovního školního zázemí potřebám SŠ, pedagogická praxe ve ŠD
. TU Liberec - další vzdělávání učitelů,
průběžná ped. praxe
souvislá ped. praxe pro aprobaci II. st. Z (2 studenti)
Ov (4 studenti)
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ZUŠ

. společná kulturní vystoupení / v oblasti RvHv/, vzájemná pomoc pedagogická, materiální, prostorová, např. společná práce při přestavbě ZŠ pro
výuku ZUŠ /náhrada za Palackého 47/, v ZŠ jsou dislokovaná pracoviště
hudebního odd.- klavír, violoncello, sólový zpěv
Vikýř
. soutěže, semináře, prac. dílny
Policie ČR
. přednášky pro děti
Městské
. návštěva školních divadelních představení,
divadlo
využití nabídky abonentních akcí pro žáky a učitele
PPP
. provádění šetření žáků s nejrůznějšími problémy, profitesty, Peer program,
škola poskytuje prostory na semináře, pomoc ve vých. komisích
PC Liberec . další vzdělávání učitelů, spolupráce s okresními metodiky naší školy
Domy seniorů . pravidelná kulturní vystoupení odd. ŠD p. Adámkové
Sportovní
FK Jablonec: budování fotbalových tříd, poskytování prostoru pro provozní
oddíly
zázemí sportovního klubu, zapůjčení šaten při turnajích a soutěžích,
společné užívání hřištˇ
BC Blesk: poskytování prostoru pro provozní zázemí sportovního klubu,
zapůjčení šaten při turnajích a soutěžích, společné užívání hřiště
Countryon: poskytování prostor školy a tělocvičen pro Jablonecký štrůdl
Atleti v Akci: zapůjčení tělocvičen pro letní všesport. kemp
V rámci pronájmu tělocvičen pro pravidelnou sportovní činnost škola spolupracuje s více než 20-ti organizacemi.
V rámci pronájmu učeben pro výuku – s jazyk. vzd. centrem Slunce

7. Poradenské služby

Práce s integrovanými žáky

K 31.10.2005 bylo integrováno 9 dětí. 4 děti byly integrovány s vývojovými poruchami učení,
1 žák s poruchou chování a 4 děti byly integrovány na základě zdravotního postižení.
S 5 dětmi s vývojovými poruchami učení nebo chování pracovaly 4 asistentky, individuální
plán dětí se zdravotním postižením zajišťovali třídní učitelé.
Od ledna 06 se další dvě asistentky začali starat o další 2 žáky, jednoho s poruchou učení,
druhého s poruchou chování.
Dys. asistentky hodnotily spolupráci se svými žáky velmi kladně. Žáci docházeli na výuku
pravidelně, byli pracovití, snaživí a spolehliví, což se projevilo i v klasifikačních výsledcích.
Přetrvávající chyby byly především díky nedostatečné soustředěnosti, nepozornosti či nižší
ctižádostivosti. Asistentky pravidelně konzultovaly problémy žáků s učiteli Čj a rodiči, dětem
zpestřovaly učení dis. programy na počítači.
Také integrace žáků se zdravotním postižením proběhla bez větších problémů (diabetik,
DMO-diparéza, zrakové vady). Velmi dobrá je spolupráce s rodiči i PPP Liberec (zrakově
postižení), jejichž pracovnice pomáhá při řešení problémů vzniklých zvyšujícími se nároky na
učivo a také dospíváním. ¨
Chlapec s diagnózou DMO-diparéza má postižení takového druhu a stupně, že není zařazen
do speciální školy pouze proto, že má vynikající zázemí u své třídní učitelky a maminky.
Pomoc mu poskytuje i osobní asistentka.
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Velkým problémem pro všechny zaměstnance školy jsou žáci, kteří nejsou integrovaní, ale
jejich zdravotní stav je tak nebezpečný, že je na pokraji možností školy se o ně zodpovědně
postarat (aritmie srdce, epilepsie, …apod.).
Práce s talentovanými žáky
Práce s talentovanými žáky probíhá v průběhu celého školního roku, plánují ji předmětové
komise a motivací jsou nejen dobré školní výsledky, ale také účast v soutěžích a vyhodnocení
v rámci třídy, pochvala školním rozhlasem, do ŽK či na vysvědčení, nejúspěšnější žáci naukových soutěží 9. tříd byli odměněni – na slavnostním aktu na Městské radnici a vyhlídkovým
letem, na Městské radnici byli také vyhlášeni a odměněni nejúspěšnější sportovci a sportovní
kolektivy. Fotografie většiny z nich jsou umístěny na čestném místě ve škole.
Žáci dosáhli největších úspěchů ve sportovních soutěžích. Z naukových předmětů má v úspěších největší tradici fyzika.

Logopedická péče
Logopedická péče byla organizována pro 9 žáků. Vedla ji p. vychovatelka ŠD s logopedickou specializací. Logopedická péče je pro žáky velkým přínosem, výrazně jim pomáhá
úspěšně zvládnout vstup do školní výuky. Rodičům usnadňuje domácí přípravu a pomáhá
i v práci učitele.

Realizace minimálního preventivního programu školy

Metodik primární prevence každý rok aktualizuje minimální preventivní program podle
zkušeností z předcházejícího roku. Hlavní oblasti, na které se orientuje, jsou:
výchova ke zdravému životnímu stylu,
organizace besed
organizace„Peer programu“,
spolupráce s rodiči.
Vedení školy spolu s učiteli podporuje volnočasové aktivity dětí a práci Školního parlamentu.
Význam realizace minimálního preventivního programu lze hodnotit mimo jiné i podle faktu,
že experiment s drogou, který se ve škole poprvé objevil, byl pomocí spolužáků a Policie ČR
během jednoho dne razantně vyřešen. Problém s alkoholem nebyl řešen žádný.
Hodnocení minimálního preventivního programu je přílohou č.4.

Řešené případy sociálně-patologických jevů
V průběhu školního roku se výchovná komise sešla 5x.
2x řešila záškoláctví, 2x fyzické napadání spolužáků, 1x negativní vztah mezi dvěma
spolužáky.
Problémy byly řešeny vždy v úzké spolupráci s rodiči, žáky, třídní učitelkou, výchovnou
poradkyní a ředitelkou. V některých případech se jednání účastnila pracovnice OSPOD MěÚ
Jablonec n.N. nebo pracovnice PPP.
I přes tyto problémy byl počet snížených známek z chování nižší než v loňském roce.
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Základem úspěšné nápravy problémového chování dětí je úzká spolupráce s rodiči, vzájemná
důvěra a důslednost.
/Hodnocení Minimálního preventivního programu – viz. příloha č. 4/

8.Údaje o průběhu a výsledku kontrol

1.Okresní správa sociálního zabezpečení v Jablonci nad Nisou provedla kontrolu pojistného,
provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění.
Dne 13.10.2005.
Závěr: Nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

2.Úřad práce v Jablonci nad Nisou provedl kontrolu dodržování zákona č.1/1991 Sb.,
o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.228/2000 Sb., o stanovení
povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu
zaměstnanců zaměstnavatele, podle zákona č.552/1991 Sb.
Dne 1.11.2005.
Závěr: Nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

3. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou
provedl komplexní požární kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 29.11 2005.
Závěr: Doplnit přenosné hasící přístroje v potřebném množství.
Modernizovat požární dveře.

4. Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor financí a majetku, oddělení rozpočtu a poplatků
provedl veřejnosprávní kontrolu ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., s odkazem
na § 15 zákona č.552/1991 Sb. hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu Města Jablonec n. N. v roce 2005.
Od 28.4. do 2.5.2006.
Závěr: Ve spolupráci se zřizovatelem vypracovat předpis o vnitřním kontrolním systému.
U směrnic aktualizovat platné právní předpisy a k 1.1.2007 zapracovat do směrnic
jejich dodatky.
Stanovit pokladní limit pokladny FKSP a zajistit hmotnou odpovědnost .
Zajistit provázanost souvisejících agend na majetkovou evidenci a dbát
na zařazení majetku do užívání v souladu s vnitřním předpisem.
Důsledně provádět rozpočtové změny.
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9. Údaje o dalších aktivitách školy
Přehled grantů a dotací – podaných a realizovaných
Instituce, u které
byla dotace žádána

KÚ Liberec

Požadovaná částka

Získaná částka

21.000,-

21.000,-

Účel dotace

Víkendy na laně

Zavádění nových metod výuky
Učitelé kombinují tradiční postupy se skupinovým vyučování či prácemi ve dvojicích, kde je
kladen důraz na pomoc slabším spolužákům. Na I. st. jsou aplikovány postupy Tvořivé školy.
Výuka je směřována na propojování teoretických znalostí s praktickým životem – zásadní
posun nastal v prosazování informačních technologíí, jejichž používání se posunulo z II. st.
do 5. a 4. ročníku.
Škola nabízí možnost pobytů v rodinách /Anglie/, úkoly praktického života žáci nacvičují při
návštěvách příhraničních oblastí Německa.
Na jaře se uskutečnil celoškolní zeměpisný projekt „Bozkovské jeskyně“.
Výuka je doplňována:
a/ návštěvami kulturních akcí /div. představení, koncerty, výstavy../
-velmi pozitivní jsou společné návštěvy vhodných večerních představení žáky se svými třídními učiteli, případně i rodiči
b/ vlastní kulturní prezentací
-četná vystoupení DPS Písklata, Vrabčata, Vrabčáci /např. Adventní koncert, Jablonecký hudební festival, Festival malí zpěváčci…./
-divadelní představení-pro MŠ, Domy seniorů,
Mozart-revue, jejíž tradice trvá 6 let, nebyla v tomto šk. roce organizována pro předčasné
ukončení šk. roku z důvodu rekonstrukce školy. Slavnostní rozloučení se třídami IX. A,B
proběhlo v Senátu ČR v Praze, se třídou IX. C v obřadní síni MÚ Jbc., současně zde byli
oceněni nejúspěšnější žáci a sportovní kolektivy školy.
-výstavy /ŠD-podzimní výtv. výstava, vánoční stromečky/
c/ přednáškami,
d/ besedami se sportovci,
e/ exkurzemi,
f/ soustředěními,
turisticko-brannými, II. st. lyžařskými – Krkonoše-Benecko, hudebními
g/ ekologickými aktivitami,
-účast při úklidu Jizerských hor, sběr starého papíru, sběr použitých baterií
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h/ dobročinnými akcemi
sbírky pro psí útulek Dášenka v Lučanech, sbírka hraček pro občanské sdružení Svítání
Mezinárodní spolupráce
V rámci programu dětských pěveckých sborů - reciproce Mexiko /31.10-11.11.05/, Zwickau
Zahraniční jazykové poznávací zájezdy: Zittau, výběr žáků II. st.
Anglie, II. st.
Itálie, výběr I. st.

6.12.05, 11. 4.06
27.5. - 2. 6. 06
26.5. – 4. 6. 06

Spolupráce na úrovni příhraničních euroregionů: není
Spolupráce na regionální úrovni: rámci DPS – sbor Canzoneta, České Budějovice
/viz. Spolupráce s dalšími organizacemi, str. 15/
Úspěšnost v mezinárodních a národních hodnoceních kvality vzdělávání
Škola se účastnila národního hodnocení kvality vzdělávání KALIBRO
a regionálního a národního testování žáků 9. tříd CERMAT /viz. příloha č. 1/

Školní družina
V tomto školním roce pracovala ve ŠD 3 oddělení pro děti 1.- 4.ročníku. Provoz ŠD
probíhal od 6,00 do 8,00 a od 11,40 do 16,30. V odpoledních hodinách p.vychovatelky
pracovaly s dětmi v kroužcích (taneční a pohybová výchova, jóga, výtvarný , relaxační
cvičení s míči, aerobic a stepaerobic, dramatická výchova).
Každý měsíc se konala akce pro všechna oddělení ŠD:
- „Cesta za pirátským pokladem“
- výtvarná výstava
- „Strašidlácký karneval“
- „Sportovní ježdíkovské odpoledne“
- „Valentýnské disko“…… atd.
Nově začal projekt“ Veselá školička“, ve kterém navštěvovalo ŠD 23 předškoláků
z MŠ Mechová. Děti se pravidelně připravovaly na vstup do školy s p.vychovatelkou
Jarešovou a zvládly základy angličtiny s p.uč. Hozdovou. Také navštívily počítačovou
učebnu školy, kde se seznamovaly s prací na PC.
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1O. Závěr
Školní rok 2005/2006 byl rokem zásadních změn ve třech oblastech:
- ve správě školy,
- v oblasti přijímacího řízení žáků 9. roč. k dalšímu studiu,
- v přestavbě školy.
Zřizovatel zřídil k 1. lednu 2006 Radu školy. Do rady jmenoval své zástupce. Rodiče a
pedagogové si své zástupce zvolili.
Radě školy patří poděkování za aktivní a podmětnou práci pro ZŠ.
Od 1. ledna 2006 začal být ve školství aplikován správní řád č. 500/2004 Sb.

Žáci 9. roč. neznali přesné podmínky přijímacího řízení celé I. pololetí. Charakter výstupního
hodnocení přepracovávali třídní učitelé podle stále měnících se pokynů – 3x.
Hodnocení výsledků vzdělávání poprvé proběhlo na základních školách a mělo jako jediné
rozhodující význam pro přijetí k dalšímu studiu.Vzhledem k tomu, že zpracování tohoto
hodnocení přišlo až po termínu odevzdání přihlášek ke studiu, žáci při výběru školy nevěděli,
zda úroveň výsledků jejich testů bude vyhovovat jimi vybrané škole.
Protože z naší školy odcházelo 5 devátých tříd, byla administrativa, zajištění organizace
testování i jednání jak se středními školami, tak i s rodiči, velmi náročná.
Poděkování patří všem třídním učitelů devátých tříd a výchovné poradkyni za zvládnutí
složité práce.

Přestavba školy, která probíhala od května do září 2006, byla zcela zásadního charakteru.
V rámci přestavby byly realizovány
- výsledky energetického auditu /13 mil.z fondů EU, 10 mil MÚ/,
- přestavba tříd ZŠ v přízemí jižního křídla na třídy pro individuální výuku ZUŠ
- rozšíření sportovního zázemí FK Jablonec
- reorganizace ve využití prostor školy pro výuku ZŠ a potřeby mimoškolních organizací
- výměna telefonní ústředny a tím i modernizace telefonních rozvodů

Školní rok 05/06 byl se souhlasem MŠMT ukončen předčasně 16. června 2006.
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Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno,
Mozartova 24

Rozbor hospodaření za rok 2005

Zpracovatel:

Základní škola Jablonec nad Nisou – Příloha č. 1 ke Směrnici č. j. 19
Mšeno
963/2005-44

Mozartova 24

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2005

v Kč
Poskytnuté
Finanční prostředky
k 31. 12. 2005
1

a
1
Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady
na vzdělávání
v členění stanoveném Rozhodnutím
MŠMT:
a) Závazné ukazatele:

16 240 458,00

Vratky dotací
celkem
3
x
x

2

MP celkem v tom:

11 550 264,00

aa) platy

11 475 264,00

3

b) Orientační ukazatele:

Použité
k 31. 12.
2005
2
16 240
458,00

ab) OON
Odvody na pojistné
Odvody na FKSP
4

ONIV

11 550
264,00
11 475
264,00

0,00
0,00

75 000,00
75 000,00
4 017 712,00 4 013 498,00
229 505,00 229 505,00

0,00
4 214,00
0,00

447 191,00

-4 214,00

442 977,00

Vysvětlivky:
1

NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
3
OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
4
ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31. 12. sledovaného roku
sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31. 12.
sledovaného roku
sloupec 3 - vratky = účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2
2

Vypracoval: Naděžda Nejedlová

Schválil: Mgr. Marcela
Rousová

Telefon: 483737111

Datum:
23.3.2006
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Kraj: Liberecký
Poskytovatel: MŠMT

Příloha č. 1a

Kapitola:
333
Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům
Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.
s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
v Kč

Účelový
znak

Ukazatel

Poskytnuto
k 31.12.2005

a

b

1

Vráceno
v průběhu
roku
zpět na
výdajový účet
poskytovatele

Použito
k 31.12.2005

Vratka dotace
při finančním
vypořádání

(informativní)

33353

33122
33160
33163
33166
33245
33264
33383

33430
33435

33625

A.1. Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání celkem
v tom:
a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Program sociální prevence a prevence
kriminality
Projekty romské komunity
Program protidrogové politiky
Soutěže
Státní informační politika - neinvestice
Evropská jazyková cena
Projekt Pilot 1
Další vzdělávání pedagogických pracovníků zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I.
stupně
Vzdělávání žáků s postavením azylanta
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových
dotací:

16 308 548,00

0,00

16 308 548,00

4=1-2-3
0,00

16 240 458,00

0,00

16 240 458,00

0,00

11 475 264,00
75 000,00
4 690 194,00

0,00
0,00
0,00

11 475 264,00
75 000,00
4 690 194,00

0,00
0,00
0,00

2

68 090,00

3

0,00

68 090,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

A.2. Investiční dotace celkem
v tom:
Státní informační politika - investice
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových
dotací:

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)

16 308 548,00
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0,00

16 308 548,00

0,00

Vysvětlivky
:
V tabulce budou uvedeny pouze údaje o dotacích, které nejsou součástí financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN)
ve sloupci b) se jednotlivým titulem rozumí stanovený účel, na který byla poskytnuta
dotace
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2005
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,
zpět na výdajový účet MŠMT
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k
31.12.2005
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2
minus sloupec 3

Sestavil: Mgr. M. Rousová
Datum a podpis: 19. 1. 2006
E-mail: zs.mozartova@telecom.cz
Tel.: 483 704 505

Kontroloval: E. Smutná
Datum a podpis: 19. 1. 2006
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Název příspěvkové organizace : Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova
24

Adresa :

Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou

IČO :

72743034

Přehled vybraných účelových dotací - poskytnutých
MŠMT školám a školským zařízením Libereckého kraje v
roce 2005
Tabulka :

v Kč

Účelový
znak

Ukazatel

a

b

Vráceno
v průběhu
roku
Vratka dotace
zpět na
Poskytnuto k výdajový
Použito
při finančním
31.12.2005
k 31.12.2005 vypořádání po
účet
1.1.2006
poskytovatel
e do
31.12.2005
(informativní)

1

Státní informační politika neinvestice - celkem
Státní informační politika investice - celkem
33 625
Státní informační politika - ICT nevybavených škol celkem
33245 + 33625 MP 27 670/2004-551
v tom:
a) neinvestice
33 245
b) investice
33 625
33 245

Státní informační politika - ICT -standart služeb ,,Vybrané
školy"
MP 17 123/2005-55
v tom:
a) neinvestice
Státní informační politika - ICT pilotní projekty reg.,
MP 28 885/2004-551
33245 + 33625 národ.celkem
a) neinvestice
b) OPPP
z toho odvody
Neinvestice ICT pilot.projekty celkem
33 245
c ) investice
33 625
33 245

2

4 =1-2-3

3

68 090,00
0,00

0,00
0,00

68 090,00
0,00

0,00
0,00

68 090,00

0,00

68 090,00

0,00

68 090,00

0,00
0,00

0,00

0,00

68 090,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Státní informační politika - PIII - infrastuktura - připojení k internetu
33 245

MP 25 395/2004-55

v tom:
a) neinvestice
33245 + 33625 Státní informační politika - ICT - Informační centra SIPVZ
v tom: MP 25 141/2005-551
a) neinvestice
33 245
a) investice
33 625
Projekty romské komunity -podpora romské komunity
(OŠMTS - 6466/05)
33 160
v tom:
a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné - FKSP - ONIV)
Program romských žáků středních škol : leden - červen 2005
(OŠMTS -5074/05 a 6467/05)
33 160
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0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 160

33 383

33 430

33 264

33 625

33 435

33 445

33 368

*

33 384

*

v tom:
a) ONIV
Program romských žáků středních škol : září - prosinec 2005
v tom:
a) ONIV
Projekt Pilot 1 - celkem
v tom:
a) platy
b) pojistné
c) FKSP
Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedag. prac ZŠ s roč. I. stupně
v tom: OŠMTS - 6124/05
a) OON
b) zákonné odvody
c) FKSP
d) ONIV
Projekt Evropská jazyková cena - Label
v tom: OŠMTS 004/2005
a) ONIV
Státní informační politika: kabeláž LAN - investice celkem
v tom: MP 25 609/2003
a) obecní
Zajištění podmínek zákl.vzděl.s postavením azylantů
v tom:
a) platy
b) OON
c) pojistné
d) FKSP
e) ONIV
Koncepce péče o nadané žáky ve škol.poradenských zařízení
v tom:
a) platy
b) pojistné
c) FKSP

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Projekt Hodina - rozšíření uč. plánů o 1 hod. týdně v 7. tř.

49 320,00

0,00

49 320,00

0,00

v tom:
a) platy
b) zákonné odvody
c) FKSP
d) ONIV
e) vratka
Projekt Pilot Z - celkem
v tom:

36 000,00
12 600,00
720,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36 000,00
12 600,00
720,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

117 410,00

0,00
0,00
0,00
0,00

a) platy
b) pojistné
c) FKSP
Celkem poskytnuté vybrané účelové dotace v r. 2005

117 410,00

0,00

* UZ 33 368 - jedná se o projekt financovaný z EU24
a vyúčtování na MŠMT je až po ukončení projektu tj. r. 2006,

předkládáno v r. 2007

* UZ 33 384 - jedná se o projekt financovaný z EU a vyúčtování na MŠMT je až po ukončení projektu tj. r. 2006,
předkládáno v r. 2007
Účelová dotace pro 6. ( 8.) ročníky - UZ 33 353 bude vyúčtována společně s poskytnutými finanč.prostředky na přímé
náklady ( UZ 33 353)
Finanční prostředky nevyčerpané do 31.12.2005 zasílejte na účet č. 19-7964210207/0100 ( základní běžný účet kraje - resort
školství, veden u KB a.s. Liberec)

pod variabilním symbolem : Účelový znak dotace + číslo školy dle číselníku
KÚ)
Termín odeslání vratek : od 1.1.2006 do 15.1.2006

* Oznámení o zaslání platby zasílejte v písemné i e-mailové formě na

OŠMTS KÚ LK - pí. Karasová M. + pí.

Krejčová D.

Zpracoval : Mgr. M. Rousová

Ředitel : Mgr. M. Rousová

Podpis:

Podpis:

Dne: 19. 1. 2006

Razítko :
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Příloha č. 2 ke
Směrnici č.j.: 19
963/2005 -44

Ukazatele nákladovosti v roce 2005

Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:
Řádek číslo
Dotace na přímé náklady na vzdělávání
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON)
v tom: na pedagogické pracovníky
na nepedagogické pracovníky
ONIV
z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby
na DVPP

1
2
2a
2b
3
3a
3b

Skutečné náklady
k 31.12.2005
16 240 458,00
11 550 264,00
9 571 990,00
1 978 274,00
447 191,00
278 532,00
38 035,00

Jednotka
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Přepočtený počet jednotek výkonu
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu

Skutečné výdaje na jednotku výkonu
4
598,00
osoba
ř.1/ř.4
27 157,96
Kč/osoba
ř.2/ř.4
19 314,82
Kč/osoba
ř.3/ř.4
747,81
Kč/osoba
ř.3a/ř.4
465,77
Kč/osoba

Přepočtený počet zaměstnanců
v tom: pedagogičtí pracovníci
nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky na zaměstnance
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka

Skutečné náklady na zaměstnance
5
55,17
osoba
5a
39,09
osoba
5b
16,08
osoba
ř.2/ř.5
209 357,69
Kč/osoba
ř.2a/ř5a
244 870,56
Kč/osoba
ř.2b/ř.5b
123 026,99
Kč/osoba

Vysvětlivky:
Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle paragrafu 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze
zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku.
Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol
(MŠMT) P1-04
přepočtené na kalendářní rok.

Vypracoval: Naděžda Nejedlová

Telefon: 483737111

Schválil:

Mgr. Marcela
Rousová

Datum:

23.3.2006
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Položka
Hlavní činnost
Dotace na provoz MÚ
5.002
Dotace KÚ vč. grantů
16.358
Stravné
1.595
Pronájem
Ostatní výnosy
72
Čerpání z rezervního fondu
59
VÝNOSY CELKEM
23.086
Dotace investiční z MÚ
80
Spotřeba materiálu
261
DDHM
637
Potraviny
1.595
Voda
207
Pára
2.274
Plyn
7
El. energie
533
Opravy a udržování - spotřebiče
154
Opravy a udržování – drobná údržba
60
Ostatní služby
559
Telefony
63
Internet
51
Práce na dohody
44
Náklady na účetní
54
Náklady KÚ celkem vč. Grantů
16.358
Jiné ostatní náklady
99
Odpisy
130
NÁKLADY CELKEM
23.086
Pořízení investic z dotace MÚ
80
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Dotace MÚ celkem
z toho: provozní
investiční
Dotace KÚ celkem
Stav fin. prostředků k 31.12.2005:
Běžný účet celkem
z toho: MÚ
KÚ
krytí investičního fondu
krytí rezervního fondu
krytí fondu odměn
Běžný účet FKSP
Pokladna
Fin. a peněžní fondy k 31. 12. 2005:
FKSP
Rezervní fond
Investiční fond
Fond odměn

Vedlejší činnost

324
166
490

7
73
43

14
32

93
262

0

228

Celkem
5.002
16.358
1.595
324
238
59
23.576
80
261
637
1.595
214
2.347
7
576
154
60
559
77
51
76
54
16.358
192
130
23.348
80
228

5.082
5.002
80
16.358

3.227
477
1.755
130
861
4
72
5

81
861
130
4

Návrh MÚ na vypořádání HV:
Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 228 tis. Kč převést do roku 2006 v následujícím
členění – 213 tis. Kč do rezervního fondu a 15 tis. Kč do fondu odměn.
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Příloha č. 1

str. č.1

KALIBRO – testování se v uvedených ročnících školy týká vybraného vzorku žáků dle
vyučujících uvedených předmětů
5.třídy – Český jazyk - účast 30 žáků
Početní dovednosti - účast 30 žáků
Čj- Průměr úspěšnosti ZŠ v ČR
ZŠ Mozartova

58, % - porovnání žáků naší školy
(14x nad - 12x pod.rep.prům.)
58,1 % -(14x nad - 12x pod.tř.prům.)

nejúspěšnější žák
= 81 % (A.Novotná)
nejméně úspěšný žák /yně = 17 %
M- Početní dovednosti - průměr ZŠ v ČR

49,9% - porovnání žáků školy
(17 nad – 13 pod rep.prům.)
ZŠ Mozartova 52 % (14x nad - 15 pod tř.prům.)

nejúspěšnější žáci
nejméně úspěšný žák /yně

= 77 % (3 žáci – Mika,Koldinský,Jirků)
= 25 %

7.třídy - Český jazyk – účast 31 žák
Matematika - účast 31 žák
Čj - průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR celý soubor 69,6 %
vybraní žáci ZŠ Mozartova 74,0 %
nejúspěšnější žáci: 1.-2.místo Kotková,Válková 89 %
3.místo Ferstlová
85 %
nejméně úspěšný žák/yně = 63 %
Ma - průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR celý soubor
vybraní žáci ZŠ Mozartova

53,2%
59 %

nejúspěšnější žáci: 1.místo Veselý
83 %
2.místo Vít
82 %
3.-6.místo Holubová,Spura,Karlíková,Hollmann 79%
nejméně úspěšný žák/yně = 29 %

9.třídy – Český jazyk – účast 52 žáků
Matematika – účast 52 žáků
Čj – průměr úspěšnosti – ZŠ v ČR celý soubor
vybraní žáci ZŠ Mozartova

70,6 %
76,0 %

str. č.2
nejúspěšnější žáci:

1.-3.místo Rusnáková,Janderová,Lacinová 89%

4.místo Baczová

88%
nejméně úspěšný žák = 59%

Ma – průměr úspěšnosti – ZŠ v ČR celý soubor
vybraní žáci ZŠ Mozartova

46,1 %
56 %

nejúspěšnější žáci:1.místo Klapková
90 %
2.místo Průcha
86 %
3.místo Kalina
82 %
nejméně úspěšný žák = 15 %

Hodnocení úspěšnosti je na škole vcelku stabilní, výsledky korespondují
s republikovými údaji. Do školního hodnocení jsou vybíráni žáci, kteří mají zájem o další
studium na středních školách, proto i v jednotlivých přehledech je škola v některých
hlediscích nad republikovým průměrem.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006

Třída
V.A
V.B
Škola
Kraj

Počet
žáků
22
22
44
3546

MA
prům.
skore
27,1
28,1
27,6
26,7

prům. Počet
úspěš. žáků
54,2%
22
56,2%
22
55,2%
44
53,4% 3550

ČJ
prům.
skore
23,6
23,2
23,4
23,8

prům.
úspěš
56,2%
55,2%
55,7%
56,8%

Počet
žáků
22
22
44
3550

SD
prům.
skore
8,3
11,9
10,1
10,7

prům.
úspěš
37,6%
54,1%
45,9%
48,4%

Z přehledu žáků 5.tříd s krajským porovnáním vyplývají
a) lepší výsledky v matematice
b) o něco nižší úspěšnost v českém jazyce
c) nejhorší výsledky ve studijních dovednostech

str. č. 3

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků ZŠ 2006

Třída

Počet
žáků
IX.A
24
IX.B
25
IX.C
25
IX.D
19
IX.E
22
VIII.C
3
Škola
118
Kraj
4970
ČR
49820

MA
prům.
skore
23,7
18,5
20,7
16,5
19,6
7,3
19,6
22,5
21,6

prům. Počet
úspěš. žáků
47,3%
24
37,0%
25
41,4%
25
33,1%
19
39,2%
22
14,3%
3
39,2%
118
45,0% 4970
43,2% 49839

ČJ
prům.
skore
38,8
34,1
33,3
33,5
34,1
22,7
34,5
34,8
33,3

prům.
úspěš
77,5%
68,2%
66,6%
66,9%
68,2%
45,3%
69,0%
69,6%
66,5%

Počet
žáků
24
25
25
19
22
3
118
4969
49755

SD
prům.
skore
20,4
19,6
19,3
19,8
20,6
11,3
19,7
20,7
19,7

prům.
úspěš
63,7%
61,3%
60,3%
61,8%
64,3%
35,4%
61,6%
64,5%
61,5%

Celkové výsledky žáků 9.tříd jsou ovlivněny nízkými průměry žáků, kteří opakovali 8. ročník.
(viz VIII.C)

Příloha č. 2

str.č.1

Přehled výsledků soutěží ve šk.r. 05/06
Celostátní soutěže:
Fyzikální korespondenční soutěž „ fyzIQ“ 7., 9.r.
Mistrovství ČR ZŠ a SŠ ve hře FIFA World Cup Germany 06
(Informatika)
Krajské soutěže:
matematika
anglický jazyk
fyzika
„fyzIQ“

7.r.
8.r.
9.r

„Cvrček“-matem. soutěž, 3.r.
„Evropa ve škole“, literární část
(mezinárodní výtvarný a literární projekt)
„Dětská scéna 2006“-recitace
DPS Vrabčata
Písklata, odd. 2.
„Zpěváčci 2006“-zpěv,sólo(III. kat. )

3 vítězství v ČR
účast

1.-3.m.
3., 4.m.
účast
3.m.
3.,4.,5.,6.m.
6.m.
2x nejúspěšnější řešitel
2x čestné uznání
účast
zlaté pásmo
stříbrné pásmo
3.m. + 2x účast

Okresní soutěže:
naukové
Anglický jazyk 9.r.
Německý jazyk 6.r.
7.r.
9.r.

1.,2.m.
6.m.
3.m.
4.m.

Fyzikální olympiáda
kat. E
kat. F

3.m.
4.,6.m

Informatika-soutěž „Já a počítač“

2.m.

Archimediáda

1.,2.,5.,9.m

Matematická olympiáda
kat. Z5
kat. Z9

2x 1.-6.m.
3.-5.m.

str.č.2
Zeměpisná olympiáda
kat. A
kat. B

9.-10.m.
7.m.

Chemie-soutěž „Díváte se kolem sebe“

úspěšný řešitel

Přírodopis, kat.D

1., 4.m.

Český jazyk

9.m.

1.kat.

Dopravní soutěž-5.,6.r.

2.m.

Dějepis, Pythagoriáda - účast

DPS Písklata odd. 1.a 2.
Vrabčata

pěvecké
– Vítání jara

„Zpěváčci 2006“-zpěv,sólo

zlatá pásma
zlaté pásmo

3x postup do reg. kola
literární

„Řekni mi, co čteš…“,
„Někdo má štěstí, že má schopnost být přítelem…“

účast
účast

recitace
Dětská scéna

1.m., postup do reg. kola
výtvarné

„Duch Jizerských hor Muhu“, „Moje město“, „Můj domov“, „Evropa ve škole“, „Požární
ochrana očima dětí“

Příloha č. 3

str.č.1

Přehled sportovních výsledků ve školním roce 2005/2006
I.stupeň - MALÁ KOPANÁ Mc Donald ´s Cup - OF 2. - 3.tř.- 1.místo
4. - 5.tř.- 2místo
KRAJSKÉ FINÁLE – Liberec
2.- 3. tř.- 1.místo
- STREETBALL – VEDES liga –Tanvald

7.tř.- dívky - 2.místo
7.tř. – chlapci -3.místo
8.tř.- dívky - 1.místo

- OLYMPIÁDA MLÁDEŽE v orientačním běhu (D5,H5)

- 1.místo

KRAJSKÉ FINÁLE – Liberec 5.třídy (H+D)
KRAJSKÉ FINÁLE – jednotlivci – Nikola Purmová
Martina Paldusová

- 2.místo
- 1.místo
- 2.místo

- ATLETIKA – trojboj – 1.st. „ O Pohár nám.hejtmana“
(základní kolo pořádala ZŠ Mozartova, přes OF na Střelnici se do krajského finále
do Turnova probojovalo 6 žáků školy – mezi nimi byl nejúspěšnějším sportovcem žák
2.třídy Tomáš HARTMAN, který se podělil o titul krajského přeborníka)
KRAJSKÉ FINÁLE – Turnov - Tomáš Hartman
(nejvýraznější sportovní úspěch jednotlivců – 1.st.)

- 1.místo

II.stupeň - ATLETICKÉ SOUTĚŽE
- Pohár rozhlasu – OF st. žákyně – 6.místo OF ml.žákyně – 5.místo
OF st. žáci 2.místo OF ml.žáci
- 1.místo
KRAJSKÉ FINÁLE – Turnov - mladší žáci = 3.místo
- Atletický čtyřboj - ml.žákyně
ml. žáci
st.žákyně
st.žáci

- 6.místo
- 1.místo
- 6.místo
- 4.místo

Nejlepšími reprezentanty školy v atletických soutěžích byli: Filip Spura,
Patrik Janeček, Vojtěch Kubista, Mykola Byletskyj, Michal Palata, Vít Procházka
Josef Baloun, David Plný, Tomáš Pelc a Jakub Kalina.
V kategorii dívek měly nejlepší výsledky Michaela Folková,Klára Cruzová,Nikola
Tůmová, Lucie Svobodová, Tereza Hánová, Petra Hájková, Zora Havlíčková
a Pavlína Hušková.
- Atletická liga - mladší žáci -1.místo s velkou převahou nad ostatními
jabloneckými školami
- mladší žákyně – 4.místo – výrazné zlepšení dívčí kategorie proti
minulým ročníkům
- starší žáci – 3.místo – potvrzeno postavení našich žáků v atletice
- starší žákyně – 4.místo – opět posun v dívčí kategorii na místa, kde
jsme jako škola v minulosti umístění neměli

str.č.2

-

STOLNÍ TENIS – OF –Tanvald – starší žáci – Martin Sůva BASKETBAL – OF dívky
KRAJSKÉ FINÁLE – Zákupy

1.místo
1.místo
3.místo

- VOLEJBAL – OF dívky – 2.místo
KRAJSKÉ FINÁLE – Zákupy
2.místo
(Klapková Michaela,Kočárníková Tereza,Čepová Lucie,Fabiánová Lucie,
Marková Magda – poděkování všem žákyním, které několik let
reprezentovaly ZŠ Mozartova tímto vynikajícím způsobem !!! )
- SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
OP - jednotlivci - st.žákyně - T.Hánová - 1.místo
KRAJSKÉ FINÁLE jednotlivci - st.žákyně – T.Hánová - 2.místo
– nejvýraznější sport.úspěch roku / jednotlivci 2.stupeň
- PLAVÁNÍ –

OP – 1.st. nejlepší umístění – chlapci Petr Mika
1.místo
Zdeněk Řezníček 3.místo
- dívky Grübelová Karolína 2.místo
- štafeta chlapců
3.místo
2.st. nejlepší umístění – Josef Šlesinger
1.místo
Filip Spura
2.místo
2.místo
- štafeta chlapců

- SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ – OP – jednotlivci – postup do KF
Krajská zimní olympiáda mládeže – Liberec - Ještěd
KRAJSKÉ FINÁLE - družstvo starších chlapců – Jonáš Výbora, Jan Kubista,
Josef Kop a Václav Lazna se umístili v silné konkurenci
na vynikajícím 3.místě
OP – přespolní běh – chlapci – družstvo 6.+7.tříd
1.místo
8.+9.tříd
2.místo
(nejlepší běžci – Patrik Janeček, Vojtěch Kubista – ml.žáci,
David Plný, Pavel Macocha – starší žáci )
JABLONECKÁ LAŤKA – závod dvojic ve skoku vysokém
Petra Hájková + Tomáš Pelc – vynikající 2.místo v osobních rekordech
(Petra 140 cm, Tomáš 170cm v součtu znamenalo 310cm a stříbrnou pozici)
- KOPANÁ
- žáci fotbalových tříd školy pravidelně hrají pod hlavičkou FK Jablonec ´97
mistrovské soutěže ( ved. ST – M.Kolčava )
- do školních fotbal. soutěží tito žáci nejsou zařazeny – statut fotbalových tříd
- pravidelně reprezentují město Jablonec n.N. i Liberecký kraj na turnajích
v rámci ČR i na poli mezinárodním
- žáci 1.stupně se tradičně účastní McDonald´s Cupu i ostatních soutěží v rámci
okresu i Libereckého kraje (např.Aprílový turnaj pro 5.třídy – 3.místo)

str.č.3
Za těmito úspěchy stojí práce vyučujících 1.stupně, všech učitelů tělesné výchovy na
II. stupni a v neposlední řadě jejich působení přímo při sportovních soutěžích na
sportovištích Jablonecka i Libereckého kraje. Nejlepší sportovci školy byli oceněni
tentokrát v prostorách jablonecké Radnice, kde obdrželi upomínkové ceny a plakety
od sportovních osobností jako byl Pavel Benc, Milan Fukal a Karel Kolář.
(viz časopis Školní sport – září 2006)

Příloha č.4

str.č.1

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOL.ROK
2005/2006

Hodnocení obsahu a forem realizace
programu
A/ program prevence proti zneužívání návykových látek je obsahem.,,Výchovy ke zdravému
životnímu stylu“.Ta byla splněna rámci osnov l. a ll. st .v předmětech: v prvouce,
přírodovědě, rodinné a obč.výchově, prac. a techn. činnostech.
B/ Spolupráce s Preventivním a krizovým centrem ARX
Činnost ARXu byla z rozhodnutí Kú v Lbc ukončena k 31.7.2005. Podařilo se nám však
získat materiály s protidrogovou tematikou, které jsme zařadili do naší knihovny.
C/ Spolupráce s Fr.Spálenským – protidrog.pracovníkem nebyla v letošním roce realizována.
D/ Spolupráce s Vězeňskou službou - byla přesunuta do příštího školního roku vzhledem
k časové tísni při rekonstrukci školy.

E/ Sledování vypisování grantů na projekty pro oblast ,,Minim.prevent.programů“
Nenalezli jsme grant, o který bychom měli zájem.
F/ Organizování PEER programu ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
s p.PhDr. Korunkovou.
I v tomto školním roce se PPP podílela na vedení Peer programu, aby podpořila plnění
minimálního preventivního programu. Žáci zařazení do Peer programu pracovali se svými
spolužáky ve skupinách formou hry. Předpokládá se, že zážitkové formy budou žákům bližší
a lépe dojde k identifikaci s problematikou a nalézání řešení. Vzhledem k tomu, že stejný
program byl v loňském školním roce na této škole realizován, byli využiti Peer-aktivisté již
vyškoleni z minulého období, tedy žáci 9. tříd:
Mitáček M., Klapková M., Rusnáková K., Dlouhý D., Jankaj T., Cvrčková A., Masaryková
Z., Kočárníková T.
Aktivisté pracovali se šestými třídami 11. 5. 2006 6. b a 6.c
12. 5. 2006 6. a
Opakovaně se ukazuje, že tato forma prevence je pro děti zajímavá, neformální a
neběžná.
G/ Vzdělávání metodika prevence
Mgr. Kopalová nenalezla v nabídce takové školení, které by přineslo aktuální
novinky při řešení této problematiky.
H/ Osvětová činnost
Učitelé školy informovali rodiče na třídních schůzkách o plánovaných besedách
s Policií ČR, o Peer programu, o rozšířeností kouření mezi dětmi zejména po cestě
do školy, ze školy, v přilehlém parku/řešeno s Městskou policií/, o možnosti snižování
věkové hranice dětí experimentujících s alkoholem.
str.č.2
CH/ Nové iniciativy
V rámci informovanosti dětí o drog.problematice jsme realizovali nové aktivity:
-na konci školního roku 2004/2005 jsme spolu s Krajskou hygienickou stanicí provedli
anonymní dotazníkové šetření zaměřené na rizikové oblasti životního stylu žáků 8.
tříd. Výsledky jsme obdrželi v říjnu 2005, prostudovali a závěry vnesli do naší další
práce.
-k 15.3.05 jsme zaslali výtvar.práce dětí l.st. do Preventivně vzdělávacího projektu
odboru tisku a public relation pro děti ZŠ (záštitu převzal ministr vnitra F.Bublan) na
téma : Děti na útěku a Dětská práva a povinnosti. Na začátku tohoto škol.roku došlo
vyhodnocení této soutěže a odměny pro zúčastněné žáky v podobě knih,
omalovánek, dětských hlavolamů, které byly rozdány dětem. Tento rok – v měsíci
květnu 2006 -jsme opět zaslali práci dětí 1. stupně na téma – extrémismus.
-zorganizovali jsme ve spolupráci s Policií ČR přednášky na téma Šikana- 15. 5. 06
v Vl.A a Vl.B /preventivně/, 16. 5. v Vll.C a Vlll.B / v těchto třídách byla s některými
žáky šikana řešena /. Předpokládáme, že informace pracovnice Policie se setkají
s odezvou zejména u problémových žáků.

-ve středu 17. 5. 06 se konal Den Městské policie a Integrovaného záchranného
systému na parkovací ploše u víceúčelové haly v Jbc. Této akce se zúčastnily třídy
Vl.B, lX. B, D, E. U dětí se tato akce setkala s velkým ohlasem.
I/ Řešení problémových situací
Učitelé v říjnu 2005 řešili problém prodeje drog žáka Vlll.B před školou. Byla volána
policie, která problém s žákem, jeho matkou a kurátorkou řešila. Žák následně přešel
na jinou školu. S dalším žákem, který byl prodeje účasten, i s jeho rodičem, hovořila
o nebezpečí drog metodička školní prevence.
Řešili jsme problém šikany ve třídě Vll.C, třídní učitel byl seznamen s postupem
vyšetřování. S žáky a jejich rodiči zasedala výchovná komise školy. Do konce
školního roku tito žáci neměli s šikanou další problém.
Kontrolní činnost programu
Kontrolu plnění Minimálního preventivního programu provádí ředitelka školy. Zásadní
závěry jsou uvedeny ve výroční zprávě školy.

22. 6. 2006

……………………………..
Mgr. Kopalová Jitka

