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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
Právní forma

: Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
: příspěvková organizace

Právní subjekt od

: 1.1.2003

IČO

: 72743034

Ředitel školy

: Mgr. Rousová Marcela

Zástupce ředitele

: Mgr. Polman Michal, I. a 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 31. října 2007

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
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
311
175

- změny v organizaci studia r.2006/2007
1. Celkový počet tříd se snížil o 2, z 23 na 21.
Ke snížení počtu tříd došlo na II. st., neboť základní vzdělávání dovršila převážná část
žáků ze ZŠ Floriánova. Vzdělávání ukončilo 5 tříd 9. ročníku, v 6. ročníku byly otevřeny tak
jako v předcházejících letech 3 třídy. 2 třídy do 6. ročníku postoupily z I. st., třetí třída /VI.Cfotbalová/ vznikla převážně z nově příchozích žáků.
Počet tříd II. st. tedy klesl o dvě třídy, ze 14 na 12.
Na I. st. byl počet tříd zachován – 9.
2. Personální řešení sníženého počtu tříd:
a/ snížení počtu zástupců ředitele ze 2 na 1,
bylo řešeno propuštěním 1 učitele na I. st. – z organizačních důvodů,
na jeho místo nastoupil uvolněný zástupce ředitele
b/ propuštění 2 učitelů na II. st. – z organizačních důvodů
3. V 1.roč. byly otevřeny opět dvě 1.třídy, I. A se zaměřením na RvHv, I. B bez zaměření.
4. Zaměření na tělesnou výchovu již není kompletně od 1. do 9. ročníku. Se snížením počtu
žáků dochází ke snížení počtu zájemců o rozšíření pohybové výchovy, takže děti se
zájmem o pohyb vytvářejí skupiny pouze v rámci některých ročníků.
Zaměření na tělesnou výchovu je ve šk. r. 06/07 realizováno dvěma směry:
a/ předmět Psa /pohybové a sportovní aktivity/ - nepovinný předmět /1., 3., 5., 6. r./
- povinně-volitelný předmět /7., 8., 9.r./
b/ fotbalové třídy – od 6. roč.
5. Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
o 5 vyučovacích hodin bylo realizováno následujícím způsobem:
a/ 1-5. roč. – navýšení o 3 hod. výuky prvního cizího jazyka
realizace: rozšíření výuky anglického jazyka,
Aj vyučována od 3. roč.- snížení výuky Čj o 2 hod., přidání 3 hod.Aj
/+1hod./
4.-5. roč.- přidání 1 hod. Aj /zvýšení ze 3 na 4 hod. týdně/
/+2hod./
b/ 6. roč. - navýšení o 1 hod. disponibilní dotace
realizace: rozšíření výuky anglického jazyka
/ze 3 hod. na 4 hod. týdně/
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c/ 7.-9. roč.- navýšení o 1 hod. disponibilní dotace účelově určené pro výuku cizího jazyka
realizace: rozšíření výuky cizího jazyka v 7. roč./Aj, Nj/
/ze 3 hod. na 4 hod. týdně/
6. Změna využití a financování disponibilní vyučovací hodiny v 7. roč. /projekt HODINA/:
a/ dvouletý projekt ESF byl ukončen ke konci šk. r. 05/06,
od šk. r. 06/07 rozšíření uč. plánů v 7. roč. o 1 vyuč. hod. zůstává i nadále s tím, že již
nebude financován z prostředků ESF,
b/ zvýšení hodinové dotace některého povinného předmětu bylo realizováno tak,
že pov. volitelný předmět „Aplikace a IT v matematice“ vyučovaný v rámci projektu
HODINA byl integrován do výuky matematiky, takže výuka matematiky byla
rozšířena ze 4 na 5 hod. týdně
7. Změna učebního plánu pro II.st. –
zvýšení dotace vyučovacích hodin cizího jazyka /Aj, Nj/ ze 3 na 4 hod. týdně
a/ 6., 7. roč. – viz bod 5
b/ 8. roč.- navýšení 1 hod. pro cizí jazyk bylo řešeno snížením počtu hodin matematiky
z 5 na 4 hod. týdně
c/ 9. roč.- navýšení 1 hod. pro cizí jazyk bylo řešeno snížením počtu hodin přírodopisu
ze 2 na 1 hod. týdně
8. Německý jazyk – první cizí jazyk
II. st.- poprvé není vyučován ve všech ročnících, výuka chybí v 6. roč.
I. st. – nevyučuje se 3. rok
důvod: nezájem žáků
9.Volitelné a nepovinné předměty.
V povinně volitelných předmětech žákům byly nabídnuty předměty:
od 7.roč. druhý cizí jazyk-anglický, německý, ruský, dále konverzace v ang. a něm. 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

7.,8.r.
8.,9.r.
7.,8.,9.r.
9. r.
2.- 9.r.
1., 3., 5., 6.r.
9.r.

- změny ( předpokládané ) v organizaci studia ve šk. r. 2007/2008
1. Počet tříd bude zachován – 21,
pokud budou v l. ročníku otevřeny dvě 1.třídy a v 6. ročníku bude z nově příchozích
žáků vytvořena nová fotbalová třída
2. Změna poměru tříd mezi I. a II. st.
Poměr se změní z 9:12 na 10: 11, což musí být řešeno přesunutím učitele 2. st. na 1. st.
Propouštění pedagogů z organizačních důvodů nebude nutné.
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3. Zůstane 1 zástupce ředitele.
4. Školní vzdělávací program – bude zahájen v 1. a 6. ročníku.
5. Volitelné a nepovinné předměty.
V povinně volitelných předmětech budou žákům nabídnuty předměty:
od 7. roč. druhý cizí jazyk – německý, ruský, dále konverzace v ang. jazyce, v něm.
jazyce, užité výtvarné činnosti, technické kreslení, seminář a praktika ze zeměpisu,
pohybové a sportovní aktivity, tvůrčí psaní, informatika - psaní všemi deseti na počítači
(+počítačová grafika a programování v Baltíku), informatika – počítačová grafika a tvorba
webových stránek
Vybrané předměty
pov. volitelné:

nepovinné:

informatika – psaní všemi deseti na počítači
7.,8.r.
(+počítačová grafika a programování v Baltíku)
informatika – počítačová grafika (+ web. stránky) 8.,9.r.
informatika - tvorba www
9.r.
pohybové a sportovní aktivity
7.,8.,9.r.
konverzace v anglickém jazyce
9.r.
sborový zpěv
2.- 9.r.
cvičení z matematiky
9.r.

Změna: 1. nepovinný předmět Psa pro 6.r. přechází od škol. r. 07/08 do zájmových útvarů
2. volitelný cizí jazyk (Nj) končí školním rokem 06/07
- 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 konce škol. r. 05/06 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 skončil poměr tříd mezi I. a II. st. 9:12. Na další 4 roky (do šk. r. 2010/2011)
se změní na poměr 10:11. Z tohoto pohledu se pro šk. r. 07/08 budou muset upravit úvazky
mezi učiteli I. a II. st.
Z pedagogického hlediska je snižování počtu žáků jevem pozitivním, neboť se o 1 žáka snížil
průměr žáků připadajících na 1 učitele a průměr žáků ve třídě se snížil z 24,3 na 23 žáky.
Pozitivním jevem je i to, že snižování počtu pedagogických pracovníků v závislosti na nižším
počtu dětí vede k vyšší aprobovanosti učitelského sboru /z 81% na 89%/.
Negativním vývojovým trendem školy je však opakovaně podprůměrný počet žáků v 1. roč.
Přesto, že od šk. r. 2005/06 úspěšně probíhá v rámci školní družiny „Veselá školička“
pro předškoláky a propagace školy v rámci lokální televize, dnů otevřených dveří a další
prezentace na veřejnosti, je pro školu stále problém otevírat dvě průměrně naplněné 1. třídy.
Poděkování patří p. ved. vychovatelce A. Jarešové a p. učitelce Mgr. H. Houškové
za celoroční vedení „Veselé školičky“.
Pro část rodičů 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.
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Vnější velikost školy se ovlivnit nedá, vnitřní atmosféra se však vhodným vnitřním členěním
ovlivnit dá. Reorganizace vnitřního prostoru školní budovy, která proběhla ve šk. r. 05/06
- sjednocení výuky I. st. ve východním křídle, II. st. v západním křídle, v severním křídle umístění
provozního zázemí a odborných pracoven pro oba stupně školy a vyčlenění západního křídla pro
další veřejné organizace působící v budově školy se samostatným vstupem - vnitřní školní provoz
zásadním způsobem zkvalitnila. Oddělení provozu školy od provozu veřejnosti pomohlo výrazně
zklidnit prostor pro výuku. Negativní pohled na vnější velikost školní budovy vylepšila oprava
pláště budovy, která škole svou novou barevností vtiskla pocit příjemného, klidného místa pobytu.
Pozitivním jevem je, že je škola stále více pro své zaměření vyhledávána žáky z cizích obcí (11%).
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.05/06
23
560
24,3
16,9
šk.r.06/07
21
486
23
15,9

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 05/06
počet žáků
prospělo s vyzn.
prospělo
neprospělo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ročník
05/06 06/07
05/06 06/07
05/06 06/07
05/06 06/07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
36
36
36
36
0
0
0
0
2.
49
35
45
33
4
2
0
0
3.
50
48
40
43
10
5
0
0
4.
27
50
22
36
5 14
0
0
5.
48
27
23
15
24 12
1
0
I.stupeň
210 196
173
163
43 33
1
0
6.
81
62
25
22
56 40
0
0
7.
76
79
15
15
61 62
0
2 (2x opr.zk.)
8.
73
80
13
12
60 67
0
1 (3x opr.zk.)
9.
120
69
25
11
95 58
0
0
II.stupeň
365 290
81
60
272 227
0
3 (5x opr.zk.)
celkem

560

486

254

223

315 260

1

Opravné zkoušky: 4 žáci podstoupili 5 opravných zkoušek (1 žák – M, Nj)
2x 7.roč. M (1x úspěšná, 1x neúspěšná)
3x 8.roč. 2x M (1x úspěšná, 1x neúspěšná)
1x Nj (úspěšná)
1 žák 7.roč. opakuje ročník bez opravné zkoušky
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3 (5x opr.zk.)

Počty zapsaných a zařazených žáků

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

šk.r.05/06

šk.r.06/07

42
7
35

38
8
34

šk.r.07/08

36
5
37
(6 ž.-příchod únor-srpen,
po zápisu do 1. tř.)

Počty zameškaných vyuč.hodin ve šk.r.06/07
omluvených hodin
celkem
ø na 1 žáka
I.pol.
II.pol.
celkem

23 236
31 704
54 940

neomluvených hodin
celkem
ø na 1 žáka

47,8
65,2
113

68
51
119

0,14
0,10
0,24

Přehled klasifikace chování
chování žáků s 2.stupněm z chování: 21 = 4,3%
s 3.stupněm z chování: 1 = 0,2%
Pochvaly: 248 = 51%
Komisionální přezkoušení: 2 žáci plnící školní docházku v cizině
2 žáci cizí národnosti
Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve šk.r.06/07
Gymnázia
8 letá
6 letá
4 letá

přihlášeni
7
0
10

přijati
4
0
9

SOŠ vč. konzervatoří

40

40

SOU, U

19

20

OU, PrŠ

0

0

Trendy vývoje: A/ pozitivní
- kvalitní výsledky testů KALIBRO /5., 7., 9.,ročník/,
až na M v 5. roč. byli žáci ve všech hodnocených kategoriích vysoko nad republikovým
průměrem (viz příloha č.1),
zajímavé je, že méně úspěšní žáci 5. roč. v M dopadli naopak úspěšně v okresní
matematické olympiádě,
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- úspěšné hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ „Cermat“,
ve všech sledovaných dovednostech /M, Čj, obecné dovednosti/ byl průměr úspěšnosti
školy značně vyšší než průměr úspěšnosti - základních škol ČR,
vyšší než průměr úspěšnosti - ČR celkem /ZŠ+víceletá gymnázia/,
vyšší než průměr úspěšnosti – kraje v Čj a obec. dovednostech, v M byly nad průměrem
kraje 2 ze 3 sledovaných tříd /viz příloha č. 1/,
/5. ročník se hodnocení Cermat neúčastnil, protože byl dlouhodobě přihlášen do KALIBRA/
- zvýšil se počet vyznamenání, z 45% na 46%,
- zvýšil se počet pochval, z 46% na 51%,
- nezvyšuje se počet žáků přímo /bez opr. zk/ opakujících ročník,
v loňském i letošním šk. roce zůstává počet – 1,
- pozitivní hodnocení si zasluhují výsledky naukových, uměleckých a sportovních soutěží
/viz. přílohy č.2,3/, i přesto, že jsme se v naukových soutěžích poprvé neúčastnili žádné
krajské soutěže /vloni M, F, Aj/
V naukových soutěžích na sebe svými úspěchy již tradičně nejvýrazněji upozornili žáci v soutěžích
jazykových (Aj, Nj), matematických a fyzikálních. Úspěchy žáci zaznamenali i v přírodopisné
a zeměpisné olympiádě. Žáci se úspěšně prosazují i v soutěžích zaměřených na práci s počítačem.
Tradičně by nás naopak potěšil výraznější úspěch v dějepise, chemii či českém jazyce. Český jazyk
se však může pochlubit řadou ocenění v literární oblasti – nejvýraznější úspěch zaznamenali žáci
III.A.
Standardní jsou výsledky žáků v pěveckých soutěžích. Výrazný posun k lepšímu byl zaznamenán
ve výtvarné prezentaci, která slavila úspěchy jak na výstavách tak v soutěžích.
Poděkování patří p. učitelce Mgr. J. Křížkové nejen za úspěšnou prezentaci výtvarných prací,
ale i za intenzivní rozvoj práce v keramické dílně.
Vynikající sportovní výsledky představuje souhrn účasti v 10-ti krajských finálových střetnutích,
v pěti sport. soutěžích, s umístěním nejhůře do 5. místa a v republikovém finále
X. roč. Mc Donald´s Cup /kopaná 4.-5. roč./ (viz. příloha č. 3)
Všem pedagogům, kteří se snaží objevovat talenty a dokáží je motivovat k nadstandardní
práci, patří velké poděkování!
B/ negativní
- zvýšení počtu zameškaných hodin – z ø 104,5 hod. na žáka na ø 113 hod.,
(zvýšení o 8,5hod./žák – nejvyšší absence za poslední 3 roky)
- trojnásobné zvýšení počtu neomluvených hodin - z ø 0,08 hod. na žáka na ø 0,24 hod.,
(nejvyšší za poslední 3 roky)
- zvýšení počtu opravných zkoušek,
zatímco v loňském roce nebyla opr. zkouška žádná, v letošním škol. roce dělali 4 žáci
5 opravných zkoušek, 2 žáci úspěšně, 2 žáci neúspěšně
- zvyšuje se počet snížených známek z chování, z 3,2 % na 4,3 % u hodnocení 2,
hodnocení 3 měl 1 žák (vloni nebylo žádné)
- téměř trojnásobné zvýšení počtu výchovných komisí (z 5-ti na 14)
- žáci 7. roč. při výběru povinně volitelného předmětu nemají zájem o výuku 2. cizího jazyka
Poměr výše uvedených pozitivních a negativních trendů vývoje signalizuje rozevírající
„nůžky“ mezi úrovní studijních žáků /vyšší počet vyznamenání, pochval/ na straně jedné
a úrovní žáků problémových. Vyšší počet neomluvených hodin souvisí s vyšším počtem snížených
známek z chování a zvýšený počet prospěchově neúspěšných žáků souvisí s celkově zvýšenou
absencí žáků ve škole, např. žák, který jediný opakoval ročník přímo – bez opr. zkoušek- měl
zameškaných oml. hod. 742 /i přes dohled soc. péče/!
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Zvýšená omluvená absence žáků byla způsobena:
a/ vyšším počtem dlouhodobě nemocných žáků /např. žákyně s indiv. vzd. programem
chyběla 371 hod. apod./,
b/ státní svátky 1. a 8. května,
tyto st. svátky připadly na úterý, většina rodičů si vzala v pondělí dovolenou a prodloužila
si s dětmi víkend, škola se však chtěla postarat o děti rodičů, kteří si dovolenou vzít
nemohli a tak nevyhlásila ředitelské volno, ale zajišťovala provoz i pro snížený počet žáků,
velký počet chybějících žáků tak měl 2 pondělky započítanou absenci
Opatření ke zlepšení:
Působit na rodiče – aby nepodporovali skryté záškoláctví /např.hlídání ml. sourozenců, krátkodobé
návštěvy lékařů v době vyučování, kdy se děti již nevrací zpět na výuku apod./,
aby pozorně sledovali své děti končící škol. docházku, které ztrácí motivaci k docházce
do školy po napsání přijímacích testů „Cermat“ /1. únor/, aby podporou zdravého živ. stylu
pomohli předcházet dlouhodobým nemocem svých dětí.
Zvýšená neomluvená absence žáků byla především způsobena:
a/ třemi žáky z 9. třídy /45 hod./,
v 9. roč. s nejvyšším počtem týdně vyučovaných hodin se i při třídním učitelem včasně urgované
absenci /3. den/ za 3 dny absence může jednomu žáku nahromadit až kolem 20-ti neomluvených
hodin,
b/ 25 neomluvených hodin měl žák, který zneužil rozchodu rodičů, kteří neměli vyřešeno,
u kterého z nich bude syn vychováván,
c/ 20 neomluvených hodin způsobily 2 děti z dětského domova, na které měli negativní vliv
jejich starší kamarádi
Opatření ke zlepšení: a/ urgence včas nenahlášené absence žáků rodiči třídním
učitelem již druhý den absence žáka ve škole
b/ důraz na znalost rodinného zázemí žáka+zajištění aktuálního
tel. spojení
Neomluvená absence žáků byla vždy projednána na výchovné komisi s rodiči a pozitivní je, že ji
/až na dítě z dětského domova/ žádný žák již neopakoval.
Zvýšený počet žáků opakujících ročník byl především způsobenproblematickým rodinným zázemím - u 2 žáků nebyla zajištěna řádná docházka do školy,
- u všech žáků chyběla kontrola domácí přípravy.
Výchovná komise řešila 2 z těchto žáků ve spolupráci se sociální péčí.
Opatření ke zlepšení: Ve spolupráci se soc. péčí působit na zlepšování rodinného zázemí,
žákům nabízet doučování.
Zvýšený počet snížených známek z chování koresponduje se zvýšením neomluvené absence.
Opatření ke zlepšení: snižovat neomluvenou absenci úzkou spoluprací s rodiči.
4.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
Údaje o pedagogických pracovnících
pořad. č.
pracovní zařazení
úvazek
kvalifikace,stupeň vzd.
roků ped.
PP
funkce
obor, aprobace
praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
ředitel
1
VŠ, Tv,Rj,Aj I.st.
27
2.
zástupce řed.
1
VŠ, uč.I.st. ZŠ
25
3.
4.
5. V

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

1
1
0,27

VŠ, uč.I.st. ZŠ
VŠ, uč.I.st. ZŠ
SŠ konzervatoř
8

26
7
15

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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
1
1
1
1
1

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
VŠ, uč.I.st. ZŠ

23
26
16
20
21
27
28
17

14.
15.
16.
17.
18.
19. D
20. V
21.
22.
23. D
24.
25.
26.

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.
učitel II.st.

1
0,86
1
1
1
0,32
0,36
1
1
0,23
1
1
1

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

36
30
22
32
24
41
5
30
1
41
21
11
14

27. V
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. 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.

7
0,41
1
0,82
0,82
1
1
0,23
1
0,68
0,36

konzervatoř
VŠ, vychovatelství A
VŠ, Z, Ch
VŠ - Bc
VŠ, Čj, Hv, Aj I.st.
VŠ, M, F
SŠ
VŠ, M, F
VŠ, M, Tv
VŠ, uč.I.st.ZŠ

0
24
0
0
24
20
7
19
22
17

37. D
38. V
39.
40.
41.

vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

0,09
0,25
1
1
1

SŠ
VŠ, uč. I.st. ZŠ
SŠ
SŠ
SŠ

39
7
27
18
20

V- vedl.PP, D- důchodce - smlouvy sjednány na dobu určitou do 30.6.2006
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
4
2
1
0
8
9

ženy
4
13
5
2
28

Přehled aprobovanosti výuky
1. 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)
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Celkem I. st. ZŠ

42
46
49
52
29

40
43
42
46
23

218

194

2
3
3

6

4
6
6

95%
100%
91%
88%
79%

18

91%

2. STUPEŇ

Český jazyk
Anglický jazyk

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)
54
54
100%
48
16
28
4
92%

Německý jazyk
Jiný cizí jazyk
Matematika
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Zeměpis
Dějepis

12
0
51
21
12
24
23
20

Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Nepovinné předměty

12
12
20
18
17
30
18
12

12
51
21
12
24
18
20

100%
100%
100%
100%
100%
100%

8

12
11
11
16
15
16
14
4

100%
100%
55%
100%
94%
67%
78%
100%
87%

5

1
2
1
4

9
1
10
4

Celkem II. st. ZŠ

404

37

327

40

Celkem škola

622

231

333

58

10

0%

89%

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
šk.r. 05/06
nastoupili

celkem

odešli

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

šk.r. 06/07

9 / 6 žen
4,26 / 2,59

celkem

8 / 5 žen
3,59 / 2,05

na jinou školu mimo školství
3 ženy (3,0) 3 muži (1,77)
5 žen (1,55)

Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole
nekvalifikovaných

důchodců

šk.r. 05/06

1 muž (0,9)
3 ženy (1,54)

3 ženy (1,23)

šk.r. 06/07

2 muži (1,82)
3 ženy (0,91)

2 ženy (0,55)

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet pracovníků

druh vzdělávání
celkem kurzů
dlouhodobé
krátkodobé
jednodenní
------------------------------------------------------------------------------------------------41

17

39

56

Všechny dlouhodobé kurzy se týkaly studia cizích jazyků.
Kromě výše uvedených kurzů se 19 učitelů dále zúčastnilo počítačového kurzu Power Point
v rozsahu 20 hodin.
Celý pedagogický sbor byl v rámci BOZP pracovnicí Českého červeného kříže proškolen
v první pomoci.
Zástupce ředitele zahájil funkční studium vedoucích pracovníků škol „Úspěšný ředitel“.
Na škole pracují 3 okresní metodici Čj, Př, I.st.
Blahopřejeme p. uč. Pěknému k ocenění KÚ Libereckého kraje za úspěšnou dlouholetou práci
v oblasti dopravní výchovy.
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5. Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele
o odkladu začátku šk.docházky o 1 rok
o povolení přestupu žáků

počet
8
45

odvolání
0
0

Ředitelka přijala 1 stížnost rodičů na metodický postup p. učitelky, kterou vyhodnotila jako
částečně opodstatněnou.
6. Řízení školy
Plnění úkolů šk. r. 06/07
a/ organizační:

účelné využití rozšířených učebních plánů o 5 vyuč. hodin

1. Všech 5 vyuč. hodin bylo věnováno výuce cizího jazyka-od 3.do 7.r.
/podrobně viz kapitola 2. Organizace vzdělávání a výchovy
-změny v organizaci studia ve šk. r. 06/07, bod 5/.
2. Změnou učebního plánu byl cizí jazyk posílen i v 8. a 9.r.,
/podrobně viz kapitola 2. Organizace vzdělávání a výchovy
-změny v organizaci studia ve šk. r. 06/07, bod 7/ čímž byla dosažena 4-hodinová
dotace výuky cizího jazyka od 4. do 9. ročníku.
vytváření podmínek pro plnění ICT plánu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dokončení počítačových rozvodů v budově školy, ŠD a ŠJ.
Vybudování multimediální učebny pro hudební výchovu.
Vybavení počítačové učebny dataprojektorem.
Zabezpečení internetu proti zneužití žáky připojením nového serveru, který kontroluje,
mapuje a blokuje přístup na nevhodné stránky.
Připojení nového disku do serveru-zvýšení kapacity.
Sjednocení všech počítačů na Internet přes 02 ADSL.
Zakoupení interaktivní tabule – umístěna do společenskovědní učebny.
Školení Power-Point absolvovalo19 učitelů.
evaluace školy

1. Struktura evaluační zprávy byla pedagogickou radou schválena v srpnu 2006.
2. Její zveřejnění je ve školním vzdělávacím programu.
3. Termín zpracování - 30. října 07.
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. vych. učili základním
školním dovednostem, s p. učitelkou získávali základy angličtiny a seznámili se i s prací
na počítači s učiteli informatiky.
2. Děti MŠ byly zvány na akce školy a ŠD - např. na „ Halloweenskou zahradu “, keramické
dílny – vánoční, velikonoční, společné zpívání předvánočních koled, zpívání žáků 5. tř.
budoucím prvňáčkům, výstavu v Domě porozumění …..
3. Děti MŠ se zúčastnily výuky na 1. st. ZŠ.
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4. Před zápisem do 1. tříd byl vytisknut inf. leták, který byl umístěn v jabloneckých
mateřských školách.
5. V lednu 06 se uskutečnil 3x „Den otevřených dveří“.
b/ pedagogické:

dokončení vypracování školního vzdělávacího programu

1. Zpracování ŠVP probíhalo v souladu s časovým plánem, který si škola stanovila
pro šk. r. 2006/07.
2. Učební plán a učební osnovy zpracovával celý pedagogický sbor společně pod vedením svých koordinátorek a vedoucích jednotlivých vzdělávacích oborů.
3. Identifikační údaje, charakteristiku školy a ŠVP, hodnocení žáků a autoevaluaci školy
zpracovaly - ředitelka školy a koordinátorka pro II. stupeň ZŠ.
4. ŠVP byl zveřejněn k 31. srpnu 2007 na webových stránkách ZŠ.
systematická práce s talenty, pomoc žákům se slabým prospěchem
Práce s talenty se odráží v úspěšném vystoupení žáků v naukových, uměleckých
i sportovních soutěžích – hodnocení viz. kapitola 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy
a vzdělávání „Trendy vývoje“- A/pozitivní
- přehled viz. příloha č. 2, 3
Pomoc žákům se slabým prospěchem byla řešena individuálním přístupem při výuce,
případně doučováním, při dlouhodobé absenci-individuálním plánem, možností určit si sám
termín, kdy bude připraven opravit si špatnou známku, zadáváním doplňujících motivačních
cvičení a úkolů, včasnou spoluprací s rodiči, pokud rodiče souhlasili
- i spoluprací s PPP.
příprava žáků na srovnávací testy
1. Škola v rámci své evaluace využívá následující srovnávací testy
„Kalibro“ /porovnání v rámci ČR/
- pro 5., 7., 9. ročník
„Cermat“ /porovnání v rámci ČR a Libereckého kraje/
- pro 9. ročník
hodnocení -viz. kapitola 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání
„Trendy vývoje“- A/pozitivní
přehled
- viz. příloha č. 1
2. Příprava žáků na srovnávací testy nad rámec běžné výuky probíhá pouze k testům
„Cermat“ v 9. r. a to následujícím způsobem:
a/ zprostředkování nabídek všech forem komerčního přípravného testování v tištěné
či počítačové formě, se kterými je škola seznamována,
b/ nabídka nepovinného předmětu Cvičení z matematiky
c/ v rámci běžné výuky - procvičení testů Cermat z předcházejících let,
- používání přípravných testů Scio v tištěné i počítač. podobě,
- v M uskutečnění psaní testů „nanečisto“
c) výchovné:

zúžení vztahu mezi rodinou a školou

1. Spolupráce s organizacemi rodičů - se Sdružením rodičů a přátel dětí školy, Radou školy a
občanským sdružením Kruh přátel DPS Vrabčáci.
2. Setkání s rodiči organizovaná školou – třídní schůzky, konzultační odpoledne, výchovné
komise, dny otevřených dveří, prezentace projektů /např. Evropská unie/
kulturní akce - přehrávky tříd RvHv, Adventní koncert, Mozart-revue, keramické dílny
-vánoční a velikonoční, Halloweenská zahrada …….
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3. Evaluační dotazník školy pro rodiče.
4. Individuální spolupráce – pomoc rodičů při organizaci výletů, exkurzí, dohledu
při sportovních soutěžích a pomoc s dopravou na soutěže, materiální pomoc, sběr
papíru ….
prohlubování komunikace mezi učitelem a žákem
1. Školní parlament – jeho práce byla, bohužel, přerušena díky velké zaneprázdněnosti
ped. sboru, který celý rok pracoval na ŠVP.
2. Rodinná a občanská výchova – používání komunikativních forem práce.
3. Celoškolní projekt „Cesta proti násilí“ = hluboká sonda do vztahů v rámci
třídních kolektivů i vztahu žák-učitel.
4. Třídnické hodiny-organizované podle aktuálních potřeb jednotlivých tříd.
zvyšování uvědomělého respektování Školního řádu
1. Zveřejnění Školního řádu na web. stránkách školy vedlo k jeho posílení v podvědomí
žáků, rodičů, veřejnosti…
2. Seznámení se Školním řádem na začátku škol. roku pokračuje trpělivým průběžným
připomínáním a vysvětlováním v průběhu celého škol. roku.
3. Podmínkou úspěšnosti respektování Školního řádu je intenzivní jednotné působení
všech pracovníků školy na jeho dodržování – v čemž jsou stále rezervy.
d) provozní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dokončit budování keramické dílny

Vybudování nové elektrické přípojky pro zapojení pece.
Připravení pracovních míst pro práci s hlínou.
Práce s hlínou byla zařazena do tématických plánů Vv.
Otevření zájmových kroužků pro žáky, keramické dílny pro dospělé.
Organizace tématických keramických dílen – vánoční, velikonoční.
Prezentace výrobků na výstavách-např. v galerii Porozumění či
v Eurocentru /„Plavu si ani nevím jak“/.
zlepšit pitný režim žáků

1. Zakoupení 4 automatů na pitnou vodu - 2 pro I. st.
- 1 pro ŠJ
- 1 pro ŠD
použití pitné vody ve škole a ŠD je zdarma, nákup je hrazen z prostředků SRPdŠ,
ve ŠJ je nákup zahrnut do ceny oběda.
2. I. st.
– prodej mlíček a džusů.
3. I., II. st. – možnost zakoupení různých druhů pití ve školním bufetu.
přebudovat školní šatny
1. Komunální volby vedly ke změně ve vedení města Jablonce n.N., které si začalo vytvářet
svůj systém hospodaření, a tak došlo i ke změnám ve financování oddělení
hospodářské správy, které přebudování školních šaten z důvodu vysoké finanční
náročnosti nezařadilo do svého plánu na r.2007.
2. Přebudování školních šaten jsme opět zařadili do požadavků na r. 2008, žádost
jsme podpořili zápisem v prověrce BOZP a budeme vést individuální jednání
s místními zastupiteli o prosazení našeho požadavku.
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zlepšovat estetickou úroveň školy a okolí
1. Vstupní hala – nová vitrína pro úspěchy žáků, využití malířských stojanů.
2. Chodby – nové výstavní panely v mezipatrech I. i II. stupně, nové rámy na chodbách
II. stupně nahradily nebezpečná skla, navíc se je podařilo barevně i materiálově sjednotit.
3. Třídy – I. st. velmi pěkné, II. st. – stále značné rezervy.
4. Zelené okolí školy je upravováno ve spolupráci s firmou Arnica,
ve spolupráci s tech. službami Jablonce se podařilo zlepšit úroveň dopravních
komunikací uvnitř areálu ZŠ.
zajistit součinnost s ostatními organizacemi ve škole v nových
provozních podmínkách školní budovy
1.
2.
3.
4.

Součinnost s mimoškolními organizacemi vymezují podnájemní smlouvy.
Sepsání podnájemních smluv – se ZUŠ a MOP Netopýry.
Pobočka městské knihovny smlouvu nemá z důvodu stejného zřizovatele se ZŠ.
Smlouva s FK Jablonec n. N. – se připravuje, důvodem zdržení je nepředložení
dokladů o financování přestavby prostor ZŠ pro fotbalový klub.

Hlavní úkoly pro šk.rok 2007/2008
a/ organizační:

podpora interaktivní výuky
evaluace školy
příprava akcí připomínajících významná výročí
zkvalitňování informačního systému pro rodiče
podpoření zájmu rodičů o zápis dětí do 1.třídy

b/ pedagogické:

ověřování školního vzdělávacího programu
systematická práce s talenty, pomoc žákům se slabým prospěchem
podpora přípravy žáků na srovnávací testy
podpora výuky cizích jazyků a informatiky

c/ výchovné:

hledání opatření proti vzrůstající agresivitě dětí
prohlubování komunikace mezi učitelem a žákem
zajišťování multikulturní výchovy

d/ provozní:

přebudovat školní šatny
kultivovat zahradu ŠD
aktualizovat součinnost ZŠ s mimoškolními organizacemi působícími
ve školní budově
zlepšovat estetickou úroveň školy a okolí
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Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi……
rodiče
MÚ Jbc.

Městská
knihovna
OSPOD
MŠ
SŠ
Ped. fak.
ZUŠ
Vikýř
Policie ČR
Městské
divadlo
PPP
PC Liberec
Sportovní
oddíly

. 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/
. Čtenářský maratón
. účast na výchovných komisích školy, seznamování učitelů s legislativou
ochrany práv dětí
. návštěva výuky I.st., 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 zázemí ZŠ potřebám SŠ, pedagogická praxe 3 studentek
ve ŠD
. TU Liberec - další vzdělávání učitelů,
souvislá ped. praxe pro aprobaci II. st. Z (6 studentů), Ov (3 studenti),
Čj (1 studentka), průběžná ped. praxe – I. st. (1 studentka)
. společná kulturní vystoupení / v oblasti RvHv/, vzájemná pomoc pedagogická, materiální, prostorová, v ZŠ jsou dislokovaná pracoviště hud. odd.
. soutěže, semináře, prac. dílny
. přednášková činnost
. návštěva školních divadelních představení, Vv soutěž,
využití nabídky abonentních akcí pro žáky a učitele
. provádění šetření žáků s nejrůznějšími problémy, profitesty, Peer program,
pomoc ve vých. komisích, škola poskytuje prostory na semináře
. další vzdělávání učitelů, spolupráce s okresními metodiky naší školy
FK Jablonec - v rámci Fotbalové akademie budování fotbalových tříd,
poskytování prostoru pro provozní zázemí sportovního klubu, zapůjčení
šaten při turnajích a soutěžích, společné užívání hřišť,
BC Blesk- poskytování prostoru pro provozní zázemí sportovního klubu,
zapůjčení šaten při turnajích a soutěžích, organizační pomoc – ME kadetů,
společné užívání hřiště,
Atleti v Akci - podnájem školy a tělocvičen pro letní všesportovní 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 31.10.2006 bylo integrováno 9 dětí. 2 děti byly integrovány s vývojovými poruchami učení,
3 děti s poruchami chování a 4 děti byly integrovány na základě zdravotního postižení
- 1 žák je zrakově postižen, 3 děti mají tělesné postižení, z toho jedno těžké.
S 5 dětmi s vývojovými poruchami učení nebo chování pracovaly 4 asistentky, individuální plán
dětí se zdravotním postižením zajišťovali ve třech případech třídní učitelé, dívka s celkově vážným
zdrav. stavem měla svou asistentku.
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Dyslektické asistentky hodnotily spolupráci se svými žáky různě – od kladného hodnocení, přes
stížnosti na liknavou docházku dětí až po naprostý nezájem o nápravu. Od pravidelnosti docházky
se odvíjí úspěšnost nápravy. Snaživé děti se zlepšují - sice malými krůčky, postupně však posilují
své sebevědomí a úkoly v učení zvládají stále úspěšněji. Děti, které nápravě nevěnují patřičnou
pozornost, se nelepší a čím více se zvyšuje náročnost učiva, tím více se střetávají s neúspěchem.
Dys. asistentky konzultují problémy žáků s učiteli Čj a rodiči, dětem zpestřují učení dyslektickými
programy na počítači.
Spolupráce s dětmi s poruchami chování byla velmi složitá. 1 žák na nápravu přestal chodit úplně,
další žák měl vážné kázeňské problémy, teprve u třetího žáka bylo zaznamenáno zlepšené chování.
Integrace žáků se zdravotním postižením proběhla bez větších problémů (diabetik, DMO-diparéza,
zraková vada, celkově vážný zdrav. stav). 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.
Kromě dětí integrovaných se škola s úspěchem stará i o děti, které sice integrované nejsou, ale
jejich zdrav. stav může být snadno, rychle a vážně ohrožen – jsou to děti např. s aritmií srdce,
s epilepsií, s nejrůznějšími alergiemi….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 žákyně naukových
soutěží 9. tříd byli vyhlášeny na slavnostním rozloučení s 9. třídami v Městském divadle (Mozartrevue). Odměny jim byly předány společně s vítězi soutěže „Sportovec roku“ a „Nejlepší sportovní
kolektiv roku“ v prostorách galerie Belveder, kdy předávajícími byli reprezentanti ČR a Dukly
Liberec v lyžování včele s Pavlem Bencem. Jako hlavní odměnu 3 nejúspěšnější dívky obdržely
vyhlídkový let.
Fotografie úspěšných žáků jsou umístěny na čestném místě ve škole.
Největších úspěchů dosáhli žáci ve sportovních soutěžích. Z naukových předmětů odchází do
pozadí dříve tradičně úspěšná fyzika a její tradici úspěšnosti začínají přebírat cizí jazyky.
Logopedická péče
Logopedická péče byla organizována pro 11 žáků 1. a 2. ročníku. 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 tradičně orientuje, jsou:
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výchova ke zdravému životnímu stylu, organizace besed, „Peer programu“ a spolupráce s rodiči.
Silným inovačním prvkem se ve šk. r. 06/07 stal celoškolní projekt „Cesta proti násilí“, který byl
kladně hodnocen jak dětmi tak učiteli.
Vedení školy spolu s učiteli podporuje volnočasové aktivity dětí. Bohužel se jedna z těchto aktivit
- práce Školního parlamentu, která úspěšně probíhala v předcházejících letech, pozastavila
z důvodu velké časové náročnosti přípravy ŠVP.
Význam realizace minimálního preventivního programu lze hodnotit mimo jiné i podle faktu, že
kromě kouření dvou žáků o školní přestávce, škola nemusela řešit žádný jiný experiment
s drogou.
Hodnocení minimálního preventivního programu je přílohou č.4.
S oblastí prevence sociálně-patologických jevů se prolíná i oblast multikulturní výchovy,
která byla předmětem inspekční činnosti v prosinci r. 2006. Její hodnocení je v kapitole
8.Údaje o průběhu a výsledku kontrol, bod 2.
Řešené případy sociálně-patologických jevů
V průběhu školního roku se výchovná komise sešla 14x. Je to téměř 3x více než v loňském roce,
kdy se sešla pouze 5x. Zvýšenému počtu výchovných komisí úměrně odpovídá i zvýšený počet
snížených známek z chování.
Komise řešila 6x záškoláctví, 2x skryté záškoláctví, 4x fyzické napadání spolužáků, 1x kázeňské
problémy a 1x nepřipravenost na výuku.
Problémy byly řešeny vždy v úzké spolupráci s rodiči, žáky, třídní učitelkou, výchovnou
poradkyní a ředitelkou. V některých případech se jednání účastnila pracovnice OSPOD
či pracovnice PPP. Přítomnost těchto pracovnic na jednáních je pro všechny zúčastněné velmi
přínosná.
Základem úspěšné nápravy problémového chování dětí je úzká spolupráce s rodiči, vzájemná
důvěra a důslednost.
8.Údaje o průběhu a výsledku kontrol
1. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci provedla kontrolu
dodržování zákazů a plnění povinností dle zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, ve spojení s vyhláškou
č. 410/2005 Sb. o hyg. požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Dne 12.10.2006.
Závěr:
A/
Nedostatky, které svou kompetencí může řešit ředitel školy
1)
Učebna praktického vyučování má k dispozici pouze 1 umyvadlo na mytí rukou pouze se studenou
vodou, šatna není k dispozici. Porušení par. 6 vyhlášky.
Umyvadla s teplou vodou jsou dětem k dispozici na toaletách, které jsou umístěny hned vedle
učebny praktického vyučování, uzamykatelné skříňky na převlečení mají děti ve svých kmenových
třídách.
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2)
PC učebny – není zabráněno oslňování žáků při práci s PC, nevyhovuje požadavkům par. 13.
Ve všech učebnách nejsou instalovány žaluzie v oknech, není zajištěna ochrana proti oslnění
v některých učebnách, došlo k porušení par. 12 odst. 1.
V průběhu letních prázdnin 2006 došlo ve školní budově ke kompletní výměně oken a tím
byly také se starými okny odstraněny všechny staré typy žaluzií, montáž nových žaluzií
probíhá v současné době postupně, k dnešnímu datu jsou již namontovány žaluzie v PC učebnách
a všech odborných učebnách, dále ve třídách nejvíce zatížených slunečným zářením – tzn.
na východní straně vnější, právě tak jako vnitřní - v átriu. Zbývající učebny budou zastíněny
do konce kalendářního roku 2006.
B/
Nedostatky v kompetenci zřizovatele školy – MěÚ Jablonec n./N.,
podle vyjádření odd. hospodářské správy
1)
Výuka TV je zajištěna ve 2 tělocvičnách, vybaveny šatnami, umývárnami, WC, nářaďovnami.
V tělocvičnách není ovládání oken z podlahy, do tělocvičen zatéká. Porušení par. 5 odst. 1
vyhlášky.
Ovládání oken z podlahy v tělocvičně bude řešeno projektem v r. 2007.
Zatékání se bude řešit operativně na základě požadavku školy.
2)
Na WC není zajištěna kabinka pro občany s omezenou pohyblivostí, porušení par. 4, odst. 5,
příl. č. 1.
U tělocvičny není řešena šatna, umývárna s 1 záchodem s ohledem na přístup a užívání osobami
s omezenou schopností pohybu, porušení par. 5.
Řešení problému kabinek pro občany s omezenou pohyblivostí - zatím není v plánu.
3)
Je zajištěn bezbariérový přístup do budovy pouze do přízemí, do vyšších pater není zajištěn,
porušen par. 9 vyhlášky.
Bezbariérový přístup do vyšších pater – zatím není v plánu.
2. Česká školní inspekce provedla inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) a b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – vzdělávání cizinců
v základních, středních a vyšších odborných školách v České republice.
Dne 12. a 13.12. 2006
Závěr: Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24 poskytuje v současné
době vzdělávání 13-ti žákům s cizí státní příslušností. Byli přijati náležitým
správním úkonem a byla jim poskytnuta individuální péče. V současné době
dosáhli takové znalosti českého jazyka, která jim umožnila bezproblémové zařazení do výuky i do každodenního života školy.
Dalšímu vzdělávání pedagogů je věnována vedením školy náležitá péče. Kromě
přípravy na vytvoření školního vzdělávacího programu se učitelé věnují i studiu
jazyků a vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy.
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Multikulturní výchova je ve škole realizována formou projektů, soutěží a vhodnou
formou zařazována do výuky.
Přístup školy k vzdělávání cizinců a k realizaci multikulturní výchovy odpovídá
běžné praxi.

9. Údaje o dalších aktivitách školy
Přehled grantů a dotací – podaných a realizovaných
Instituce, u které
byla dotace žádána

Požadovaná částka

Město Jablonec n.N.
(žádost podalo SRPdŠ)

40.000,-

KÚ Liberec

30.000,-

Získaná částka
18.000,0

Účel dotace
Třídy s rozšířenou
hudební výchovou
Netradiční mšenská
olympiáda

Zavádění nových metod výuky
Učitelé kombinují tradiční postupy se skupinovým vyučováním, prací ve dvojicích či projektovým
vyučováním, vždy je kladen důraz na pomoc slabším spolužákům. Na I. st. jsou aplikovány
postupy Tvořivé školy. Výuka je směřována na spojování teoretických znalostí s praktickým
životem, dbá se na uplatňování mezipředmětových vztahů. Zásadní posun nastal v prosazování
informačních technologií, používání PC se posunulo z II. st. na I. st. - až do 1. ročníku. Při výuce
se používají multimediální technologie, videa ….
Učitelé se snaží oživit výuku zábavně-soutěživými formami práce, např. tiskovými
konferencemi(D), jazykovým hraním, (Čj), hlavolamy, přesmyčkami, křížovkami, novými
didaktickými pomůckami (i samostatně zhotovenými) apod.
Projektové vyučování:
a/ účast: projekt FABER „Ave Cesar“ (dějepis-II. st.),
„Cesta proti násilí“ (prevence-I.,II. st.),
„Švihadla“-I. st., „Šplhoun“-I.,II. st., Sportovec roku-II. st., Nejlepší sport.
kolektiv-II.st. (tělesná výchova)
b/ vlastní tvorba: Evropa ve škole (tř.V.A)
Voda
(tř.VIII.A)
Jazykové vyučování:
Výuka cizích jazyků je pro Nj obohacena návštěvami příhraničních oblastí Německa
(3x ročně), při kterých si žáci nacvičují úkoly praktického života,
žáci učící se Aj se účastnili komunikačního div. představení Jackie and the Giant ( 3.-6.r.), The
Bear Educational (6.-9. r.).
Čtenářské dovednosti žáků (8.-9. r) byly podpořeny aktivní účastí ve „Čtenářském maratónu“,
který organizovala Městská knihovna v Jablonci n.N. v rámci Týdne knihoven, 2.10.06.
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Výuka je doplňována:
-

a/ návštěvami kulturních akcí (div. představení, koncerty, výstavy..)

b/ vlastní kulturní prezentací
četná vystoupení DPS Písklata, Vrabčata, Vrabčáci (např. Koncert k 15. výročí založení DPS,
Vánoční koncert s Danielou Šinkorovou, Adventní koncert, Festival malí zpěváčci Jablonecký
hudební festival … ),
„přehrávky“ pro rodiče a přátele tříd s rozšířenou hudební výchovou,
Vánoční dílna spojená s výstavou keramiky, Velikonoční dílna pro děti a rodiče,
velmi úspěšná prezentace na výstavách v rámci Jablonce n. N.,
vlastní výstava prací ŠD v Domě porozumění v Rýnovicích,
„Mozart-revue“- 7-letá tradice rozloučení se žáky 9. tříd v Městském divadle
c/ přednáškami - především v oblasti min. preventivního programu,
zeměpisu, ekologie („Les a člověk“)
d/ besedami

- se sportovci (hráči FK Jablonec 97, extrémní
cyklistika)
-„Reprodukční a sexuální zdraví“ pro dívky 6. tř.

e/ exkurzemi

- I. st. Jablonecký vyhlíd. okruh, Kokonín-kravín,
Praha-planetárium
-II. st. Krkonoše - Friesovy boudy, Sněžka,
Praha-hl. město ČR

f/ soustředěními turisticko-brannými, II. st. lyžařskými – Krkonoše, Bedřichov, hudebními DPS-podzimní a jarní,
fotbalovými
g/ ekologickými aktivitami účast při úklidu Jizerských hor, sběr starého papíru, sběr použitých baterií
Mezinárodní spolupráce
V rámci programu DPS - reciproce Mexiko /duben 07 – Mexičani v ČR/
Zahraniční jazykové poznávací zájezdy: Zittau, výběr žáků II. st.
Itálie, výběr I. st.

28.1
3. 4., 19. 6. 07
8. – 17. 6. 07

Spolupráce na úrovni příhraničních euroregionů: není
Spolupráce na regionální úrovni: v rámci DPS – sbor Canzoneta, České Budějovice
(duben 07), viz. Spolupráce s dalšími organizacemi str. 16
Úspěšnost v mezinárodních a národních hodnoceních kvality vzdělávání
Škola se účastnila národního hodnocení kvality vzdělávání KALIBRO (5., 7., 9. r.),
regionálního a národního testování žáků 9. tříd CERMAT /viz. příloha č. 1/,
a byla vybrána do mezinárodního výzkumu TIMSS (8. r. – přírodovědné předměty)
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Školní družina
V tomto šk. roce pracovala ve ŠD 4 oddělení pro děti od 1. do 5.r. Provoz byl denně
od 6,00 do 8,00 hod. a od 11,40 do 16,30. Každá z kmenových vychovatelek vedla v průběhu týdne
3 zájmové kroužky: pohybová výchova, dramatická výchova, výtvarné činnosti I., II., „Veselá
školička “, „ Makovička “, jóga a hry, aerobic a stepaerobic, vaření.
V průběhu šk. r. byl vytvářen školní vzdělávací program, který p.vychovatelky průběžně ověřovaly
v praxi, pracovaly projektovým způsobem a dalšími novými metodami práce,
což se velice osvědčilo a výsledkem je stále velké procento dětí, které chtějí navštěvovat ŠD
a to i z vyšších ročníků (3.- 5.tř.).
P. vychovatelky zařadily do programu řadu projektů, největší byl „Středověk“ metodicky zpracovaný časopisem Pastelka. Tento projekt probíhal od září 2006 do dubna
2007.
Během roku proběhla řada celodružinových akcí:
září
:
„ Cesta pohádkou za Zlatovláskou „
říjen
:
„ Rytířský turnaj “
„ Halloweenská zahrada “
listopad
:
Výtvarné předvánoční dílny
prosinec
:
„ Čertovská diskotéka „
vánoční výstava
vánoční besídky v odděleních
leden
:
„ Něco o zdraví „
únor
:
„ Valentýnská diskotéka „
březen
:
„ Zelený den „
duben
:
„ Velikonoční prázdniny v ŠD „
výtvarná velikonoční výstava
„ Den čarodějnic „
květen
:
projekt „ Voda kolem nás „
výtvarná výstava v galerii Porozumění
červen
:
výtvarná výstava v Eurocentru
„ Svatební den „
celý měsíc probíhaly sportovní soutěže
a děti tvořily rekordy ŠD
V rámci ŠD byla zajištěna logopedická péče a péče o dyslektiky. V průběhu měsíce května
proběhly pedagogické praxe tří studentek Střední pedagogické školy v Liberci.
Ve šk. roce se podařilo vybavit 1 oddělení počítačem, byla zakoupena sedací souprava
pro oddělení 4. a 5.třídy, koberec do společenské místnosti a vstupní chodby. Tyto prostory
byly také vymalovány. Nadále zůstává úkol vymalovat zbylé herny ŠD, dovybavit počítačem
oddělení pro 3.třídy a hlavně zakoupit na zahradu ŠD nové dřevěné průlezky.
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1O. Závěr
Školní rok 06/07 je charakterizován ustálením počtu tříd, pedagogických a provozních
zaměstnanců v nově upravených prostorových podmínkách školy, při nastolování nových vztahů
spolupráce s mimoškolními organizacemi působícími v budově ZŠ.
Úspěšná vedlejší hospodářská činnost školy podpořila výraznou materiální modernizaci výuky
/multimediální učebna Hv, dataprojektory, interaktivní tabule…atd./.
Škola se snažila o intenzivní prezentaci na veřejnosti /četná hudební vystoupení, dvě tvořivé dílny,
účast na všech výstavách města Jablonce nad Nisou, 3x Den otevřených dveří pro prvňáčky, 1x pro
zájemce o fotbalovou třídu…atd./, která byla podpořena účastí všech vedoucích představitelů města
Jablonce n. N. na slavnostní kolaudaci školy dne 3. října 06 a možností představit školu Komisi pro
výchovu a vzdělávání MěÚ v rámci jejího zasedání v ZŠ Mozartova dne 19. února 07.
Nevšední zviditelnění školy na veřejnosti zajistil p. zást. ředitele Mgr. M. Polman svou výstavou
autogramů v galerii Belveder, kterou navštívila řada škol a naší škole byla záštitou pro slavnostní
vyhodnocení nejúspěšnějších žáků školy.
Školní rok ukončila krásná Mozart-revue v Městském divadle, přestože roční přestávka
pro tuto akci znamenala znovu se začít prosazovat do zájmu a aktivit nejen žáků, ale i učitelů.
Poděkování patří všem učitelům, žákům a rodičům, kteří tuto akci podporují a především
p. učitelce Mgr. M. Pšeničkové, která celé představení zaštiťuje.
Kvalitu školou poskytovaných služeb podpořily i pozitivní změny ve školní jídelně, kde bylo
personálními změnami dosaženo prosazování principů zdravé výživy, nabídky dvou jídel
i tolerantního vztahu k zákazníkovi.
Poděkování patří nové p. vedoucí školní jídelny K. Jirošové za odvahu, s jakou zvládla první
rok své činnosti ve školním stravování!
Školní rok 06/07 byl ve znamení práce celého pedagogického sboru a ŠD na přípravě školního
vzdělávacího programu.
Všem pedagogickým pracovníkům patří poděkování za čas, trpělivost a invenci, kterou tomuto
úkolu věnovali, největší dík patří koordinátorkám tohoto projektu
– p. uč. Mgr. A. Srbové (I. st.) a Mgr. B. Halíkové (II. st.).
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Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno,
Mozartova 24, příspěvková organizace

Rozbor hospodaření za rok 2006
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Kraj:
Poskytovatel: MŠMT
Kapitola: 333

Příloha č. 1a

Liberecký

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 31.12.2006

a

b

1

Vráceno
v průběhu roku
2006
Použito
zpět na
k 31.12.2006
výdajový účet
poskytovatele

Vratka dotace
při finančním
vypořádání

(informativní)

33353

33122
33163
33166

33210
33245
33383
33430
33435
33457
33491

A.1. Neinvestiční dotace celkem
tom:
Přímé náklady na vzdělávání celkem
v tom:
a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Program sociální prevence a prevence kriminality
Program protidrogové politiky
Soutěže přehlídky
Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků
Státní informační politika – neinvestice
Projekt Pilot 1
Další vzdělávání pedagogických pracovníků zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně
Vzdělávání žáků s postavením azylanta
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se
sociálním zněvýhodněním
Pilot - pokusné ověřování (Pilot 1+Pilot Z na 4.Q.2006)

16 744 965,00

0,00 16 744 965,00

4=1-2-3
0,00

16 689 365,00

0,00 16 689 365,00

0,00

11 668 187,00
160 416,00
4 860 762,00

11 668 187,00
160 416,00
4 860 762,00

55 600,00

55 600,00

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

2

3

0,00
0,00

0,00
0,00

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:

33625

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

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

16 744 965,00
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0,00 16 744 965,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 31.12.2006
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 31.12.2006
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:
N. Nejedlová
Datum a podpis: 18. 1. 2007
E-mail:
n.nejedlova@seznam.cz
Tel.: 728 527 636

Kontroloval: Mgr. M. Rousová
Datum a podpis: 18. 1. 2007
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Kraj:

Příloha č. 1b

Liberecký

Poskytovatel: MŠMT
Kapitola:333

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům
Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč

účelový
znak

a

Ukazatel

b
B 1. Neinvestiční
dotace celkem

Rozhodnutí
o přidělení
dotace
na celou dobu
trvání projektu

Poskytnuto
celkem
k 31.12.2006
(za celou dobu
projektu)

Použito
celkem
k 31.12.2006
(za celou dobu
projektu)

Vratka
prostředků
(vráceno již
v roce 2006)

Vratka
prostředků
při finančním
vypořádání
po 1. 1. 2007

1

2

3

4

5

98 640,00

98 640,00

95 900,00

2 740,00

0,00

98 640,00

98 640,00

95 900,00

2 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 640,00

95 900,00

2 740,00

0,00

v tom:
- jednotlivé tituly
projektu "Úprava
vzdělávacích
programů
7. ročníků škol
směřující k rozvoji
klíčových
kompetencí žáků
33368 (HODINA)
Pilot Z (1.33384 3.Q.2006)

B.2. Investiční
dotace celkem
v tom:
- jednotlivé tituly

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

98 640,00
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Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí stanovený účel, na který byla poskytnuta dotace
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích o přidělení dotace na celou dobu trvání projektu
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací skutečně poskytnutých příjemcům k 31.12. roku, v němž je projekt ukončen
sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž je projekt
ukončen
sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace

Sestavil:

Mgr. M. Rousová

Kontroloval: Mgr. M. Rousová

Datum a podpis: 19. 1. 2007
E-mail:

Datum a podpis: 19. 1. 2007

zs.mozartova@telecom.cz

Tel.: 483 737 921
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Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou
Tabulka :

Přehled vybraných účelových dotací - poskytnutých MŠMT školám a školským zařízením
Libereckého kraje v roce 2006
Účelový
znak

Ukazatel

a

b

v Kč
Poskytnuto k
Vráceno
Použito
Vratka dotace
31.12.2006 v průběhu roku k 31.12.2006 při finančním
zpět na
vypořádání
výdajový účet
po 1.1.2007
poskytovatele
do 31.12.2006
(informativní)

33245 +
33625
33 245
33 625
33245 +
33625

1

SIPVZ celkem

Státní informační politika neinvestice - celkem
Státní informační politika investice - celkem
Státní informační politika - ICT standard celkem
MP 31552/2005-551
v tom:
33 245
A) neinvestice
33 625
B) investice
33245 + Státní informační politika - ICT Nadstandard
33625
Projekty škol celkem
MP
27 277/2005-551
v tom:
33 245
A) neinvestice ICT pilot.projekty celkem
a) OPPP
b) odvody
c) ONIV
33 625
B) investice
33245 + Státní informační politika - ICT Nadstandard dvouleté
33625
projekty 2005/2006 celkem
MP 28
885/2004-551
v tom:
33 245
A) neinvestice ICT pilot.projekty celkem
a) OPPP
b) odvody
c) ONIV
33 625
B ) investice
33 160 Projekty romské komunity -podpora romské
komunity
v tom:
dotace leden - červen 2006
dotace září - prosinec 2006
33 210 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků
v tom:
a) platy
b) pojistné
c) FKSP
33 354 Rozvojový program pro sportovní gymnázia a třídy se
studijním oborem sportovní příprava
v tom:
a) platy
b) OPPP
c) zákonné odvody
d) FKSP
e) ONIV

30

2

3

4 =1-2-3

55 600,00

0,00

55 600,00

0,00

55 600,00
0,00
55 600,00

0,00
0,00
0,00

55 600,00
0,00
55 600,00

0,00
0,00
0,00

55 600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

55 600,00
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

33 383

33 491

33 421

33 430

33 435

33 457

33 487

33 714
33 346
34 070

33 384

*

33 368

*

Projekt Pilot 1 (leden-srpen 2006) - celkem
v tom:
a) platy
b) pojistné
c) FKSP
Projekt Pilot 1 + Pilot Z (září-prosinec 2006) - celkem
v tom:
a) platy
b) pojistné
c) FKSP
Projekt Pilot G
v tom:
a) platy
b) pojistné
c) FKSP
Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedag. prac ZŠ s roč. I.
stupně
v tom:
a) OPPP
b) zákonné odvody
c) FKSP
d) ONIV
Zajištění podmínek zákl.vzděl.s postavením azylantů
v tom:
a) platy
b) OPPP
c) pojistné
d) FKSP
e) ONIV
Financování asistentů pedagoga
v tom:
a) platy
b) pojistné
c) FKSP
Náhradní stravování
NIV celkem
Kompenzační pomůcky
v tom:
a) investice
b) neinvestice
Podpora Kulturních aktivit
v tom:
a) materiálové náklady
b) osobní náklady - lektorské
Projekt Pilot Z (leden-srpen 2006) - celkem
v tom:
a) platy
b) pojistné
c) FKSP
Projekt Hodina - rozšíření uč. plánů o 1 hod. týdně v 7.
tř.
v tom:
a) platy
b) zákonné odvody
c) FKSP
d) ONIV
e) vratka
Celkem poskytnuté vybrané účelové dotace v r.
2006
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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

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

32 880,00

2 740,00

30 140,00

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

24 000,00
8 400,00
480,00
0,00
0,00
88 480,00

2 000,00
700,00
40,00
0,00
0,00
2 740,00

22 000,00
7 700,00
440,00
0,00
0,00
85 740,00

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

33 439

*

Operační program rozvoje lidských zdrojů - OPRLZ
(jedná se o zálohu)
v tom:
a) platy
b) OPPP
c) zákonné odvody
d) FKSP
e) ONIV

0,00

0,00

0,00

0,00

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

*UZ 33 384 - tato dotace byla v říjnu r. 2006 vyúčtována (je však nutno vyplnit)
*UZ 33 368 - tato dotace byla v říjnu r. 2006 vyúčtována (je však nutno vyplnit)
*UZ 33439 - vyúčtování na MŠMT bude po ukončení projektu v roce 2007 popřípadě 2008

Finanční prostředky nevyčerpané do 31.12.2006 zasílejte na účet č. 19-7964210207/0100 ( základní běžný účet kraje resort školství,mládeže, tělovýchovy a sportu veden u KB a.s. Liberec)

pod variabilním symbolem : Účelový znak dotace + číslo školy dle číselníku KÚ (9 místné číslo)

Termín odeslání vratek : nejpozději do 15.1.2007 připsáno na účtu kraje

* Vyplněnou tabulku s přehledem čerpání zašlete na adresu andrea.smidova@kraj-lbc.cz, po
jejím odkontrolování zaslat písemně na OŠMTS - KÚ Liberec, Šmídová Andrea, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2 do 15. 1. 2007

* Oznámení o zaslání platby (tj. Avíza) zasílejte v e-mailové formě na na adresu andrea.smidova@krajlbc.cz a hana.novotna@kraj-lbc.cz
9.1.2007 Mgr. Marcela Rousová
483 737 921
zs.mozartova@telecom.cz
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Mgr. Marcela
Rousová

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

Celkem

Dotace na provoz MÚ

5 517

5 517

Dotace KÚ vč. grantů

16 775

16 775

Stravné

1 389

Pronájmy
Ostatní výnosy
Čerpání z rezervního fondu
VÝNOSY CELKEM

1 389

0

144

144

55

2

57

146

525
24 407

525
24 261

Dotace investiční MÚ

0

0

Dotace investiční KÚ

0

0

273

273

DDHM

1 025

1 025

Potraviny

1 389

1 389

Spotřeba materiálu

Voda

198

6

204

Teplo

2 286

19

2 305

Plyn

7

7

Elektrická energie

568

Oprava a udržování – spotřebiče

321

321

60

60

398

398

Telefony

70

70

Internet

27

27

Práce na dohody

94

Náklady na účetní

60

60

132

132

Opravy a udržování - drobná údržba
Ostatní služby

Odpisy
Náklady KÚ celkem vč. grantů
NÁKLADY CELKEM

16 776
23 684

21

82

128

589

176

16 776
23 812

Pořízení investic z dotace MÚ

0

0

Pořízení investic z dotace KÚ

0

0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

577

Dotace MÚ celkem

5 517

z toho: neinvestiční

5 517

investiční

0

Dotace KÚ neinvestiční

16 776

Dotace KÚ investiční

0

Stav finan. prostředků k 31.12.2006:
Běžný účet

3 354

33

18

595

z toho: MÚ

534

KÚ

2 088

krytí rezervního fondu

551

krytí investičního fondu

162

krytí fondu odměn

19

Běžný účet FKSP

89

Pokladna

15

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2006:
FKSP

116

Rezervní fond

551

Investiční fond

162

Fond odměn

19

Návrh MÚ na vypořádání HV:
Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 595 tis. Kč převést do roku 2007 v následujícím členění:
1. zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti v částce, která je finančně kryta 534 tis. Kč,
převést zpět do rozpočtu města - odvod nevyužitého neinvestičního příspěvku (úspora energií),
zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti v částce, která není finančně kryta 43 tis. Kč,
převést do rezevního fondu.
Odbor humanitní a správy majetku navrhuje převést tyto finanční prostředky do rozpočtu
odboru správy majetku,odd. hospodářské správy na opravy a udržování školských objektů
rozpočtově nezajištěné v roce 2007.
2. zlepšený výsledek hospodaření z vedlejší činnosti ve výši 18 tis. Kč převést do r. 2007
v následujícím členění - 2 tis. Kč do fondu odměn a 16 tis. Kč do rezervního fondu.
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Hodnocení kvality vzdělávání
KALIBRO – testování se v uvedených ročnících školy týká vybraného vzorku žáků dle
vyučujících uvedených předmětů
5.A – Český jazyk - účast 16 žáků
Matematika - účast 19 žáků
Čj- Průměr úspěšnosti ZŠ v ČR
ZŠ Mozartova

61,9% - porovnání žáků naší školy
(11x nad - 5x pod.rep.prům.)
66,0 % -(7x nad - 9x pod.tř.prům.)

nejúspěšnější žákyně = 81 % ( Z.Berntová)
nejméně úspěšná
= 45 %
Matematika - průměr ZŠ v ČR

47,1 % - porovnání žáků školy
(7x nad – 12x pod rep.prům.)
ZŠ Mozartova
46,0 % (9x nad - 10x pod tř.prům.)
nejúspěšnější žákyně = 82 % (Z.Berntová)
nejméně úspěšná
= 21 %

7.třídy - Český jazyk – účast 30 žáků
Matematika - účast 31 žáků
Čj - průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR celý soubor
vybraní žáci ZŠ Mozartova

72,2 %
80,0 %

nejúspěšnější žáci: 1.-3.místo Mašek, Kudrnáčová, Hušková
nejméně úspěšný žák = 65 %
Ma - průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR celý soubor
vybraní žáci ZŠ Mozartova
nejúspěšnější žáci: 1.místo Mašek
2.místo Zapadlo
nejméně úspěšná žákyně

35,6%
58 %
97 %
93 %
23 %

9.třídy – Český jazyk – účast 26 žáků
Matematika – účast 24žáků
Čj – průměr úspěšnosti – ZŠ v ČR celý soubor
vybraní žáci ZŠ Mozartova
nejúspěšnější žáci:

1.místo Fořtová
2.místo Hartmanová
nejméně úspěšný žák

Ma – průměr úspěšnosti – ZŠ v ČR celý soubor
vybraní žáci ZŠ Mozartova
nejúspěšnější žáci:1.-2.místo Boudová, Weber
nejméně úspěšný žák

57,2 %
66,4 %
89%
79%
42%
43,2 %
57 %
91 %
10 %

92 %

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd
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Přehled výsledků naukových soutěží
ve škol. roce 06/07
Celostátní soutěže:
Mc Donald´s Cup /kopaná/
13. m.
O cenu Modrého slona
čestné uznání za kolektivní uměleckou tvorbu
Sólový zpěv
2x účast
fyzIQ
(korespondenční soutěž ve fyzice) 19 žáků 8. a 9. roč. se umístilo převážně v 1. polovině
výsledkové listiny
Krajské soutěže:
„Evropa ve škole“ literární část
(mezinárodní výtvarný a literární projekt)
DPS Vrabčáci
Vrabčata
Písklata
Zpěváčci 2007-zpěv, sólo
Okresní soutěže:
Konverzační soutěž v Aj
Konverzační soutěž v Nj
Matematická olympiáda

Já a počítač
Biologická olympiáda
Zeměpisná olympiáda,
Fyzikální olympiáda
Archimediáda
Dopravní soutěž

1. m. + 3 čestná uznání
zlaté pásmo
stříbrné pásmo
stříbrné pásmo
2x 1.m., 1 čestné uznání

kat. A
kat. I.A
II.A
kat. Z-9
Z-8
Z-6
Z-5

1. m.
2. m.
6. m.
3 úspěšní řešitelé
1. m.
8. m.
2x 3. m.
2. m.
5. m.
4. m.
8. m.
6. m.
9. m.
3., 4. m.
2. m.

kat. C
kat. D
kat. C
kat. F
kat. E
7.roč.

Účast: olympiáda v českém jazyce, dějepisná olympiáda, Pythagoriáda, chemie-„Díváte se kolem
sebe?“
literární
„Múza 2007“ - „příběhy stromů“

2., 3. m.

„Jablonec nad Nisou, město plné překvapení“

3. m.
recitace

oblastní kolo

1. m.

str. č. 2
výtvarné
výstavy:“Ámos“
„Co přeji svému městu…“
„Plavu si ani nevím jak!“
soutěž: „Město v roce 2020 našima očima“
„Moje město“
„100 let divadla“

.

účast
účast
cena poroty/3 měsíce výzdoba
vstupní haly jabl. nemocnice
2 čestná uznání, pamětní list
2x 1. m., 2x 2. m
speciální cena pro kolektiv tř. II.B
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Přehled sportovních výsledků ve školním roce 2006/2007
Bližší komentáře ke sportovní činnosti na ZŠ MOZARTOVA na www.6zs-jablonec.cz
KOPANÁ
Největší sportovní úspěch školy : X.ročník Mc Donald´s Cupu
Praha – Toyota Aréna - republikové finále tzv.Svátek fotbalu - 13.místo v ČR
hráči - Tomáš Weber, Matěj Kubista, Jiří Valtr, Edon Knap, Ondřej Mihálik, Dominik Kroc,
Alexandr Jirků, Ondřej Rozkovec, Martin Frey, David Morávek, Jan Šmajda, Radim Brož
trenéři a doprovod - Michal Polman, Jozef Weber, Michal Kolčava, Hana Houšková,
p.Valtr, p.Morávková, manželé Knapovi, p.Weberová, p.Kubistová
I.stupeň - MALÁ KOPANÁ Mc Donald ´s Cup - OF

2. - 3.tř.- 1.místo
4. - 5.tř.- 1.místo
KRAJSKÉ FINÁLE – Liberec
2.- 3. tř.- 2.místo
4.- 5.tř. - 1.místo
a historický postup na Svátek fotbalu do TOYOTA ARÉRY v Praze 12.- 13.června 2007
I.stupeň - hřiště s UMT ve Mšeně - Aprílový turnaj pořádaný FK Jablonec ´97
2. místo, po finálové prohře se žáky ZŠ Liberecká 0:2
BASKETBAL
II.stupeň - STREETBALL –Jablonec nad Nisou

6.tř.- dívky - 2.místo
7.tř.- dívky - 2.místo
chlapci - 2.místo
8.tř.- dívky - 2.místo
chlapci - 2.místo
9.tř.- dívky - 2.místo

ORIENTAČNÍ BĚH
I. + II.stupeň
- OLYMPIÁDA MLÁDEŽE - 1.st. OF = 1.místo družstva
kategorie dívek - 3.místo Kristýna Zárubová
kategorie chlapců - 2.místo Filip Jebavý
3.místo Jiří Valtr
2.st. OF = 5.místo družstva
nejlepší závodnice 8.místo Martina Paldusová
ATLETIKA
I.st. škola se účastní tzv. Atletického trojboje libereckého kraje
a) organizačně ( na školním atletickém hřišti je organizováno okrskové kolo )
b) sportovně - nejúspěšnější závodníci
- 1.třídy Kateřina Marková 2.místo OF, 5.místo KF
- 3.třídy Veronika Fišerová 2.místo OF, 2.místo KF
Václav Koleno - 1.místo OF, 5.místo KF
Okresní i krajské finále této nové soutěže pro žáky 1.stupně se konalo na jablonecké Střelnici.
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II.stupeň
Pohár rozhlasu – OF ml.žákyně – 3.místo = výrazné zlepšení dívek proti minulosti.
Školu reprezentovaly: Nikola Pumrlová, Zora Havlíčková, Martina Paldusová,
Pavlína Hušková, Pavlína Cudráková, Lada Kubínová, Michaela Poláková, Jana Hanková,
Lucie Čermáková, Hana Reznerová.
OF ml.žáci – 1.místo - překvapení soutěže + postup do KF do Turnova
KF Turnov - 2.místo se ziskem 4224 bodů
nejlepší sportovní výsledek žáků 2.stupně ve školním roce
Reprezentanti školy: Lukáš Landovský, Michal Hájek, Jiří Macháček, Michal Medek,
Petr Špelina, Dominik Žižka, Vojtěch Krámský, Daniel Šírek, Jakub Voronič, Daniel Valášek,
Tomáš Fica, Adam Douda
OF st. žáci - 2.místo, tým pokračuje ve výborných výsledcích z let minulých a bez
problémů se opět probojoval do KF do Turnova - zisk 5215 bodů!
KF Turnov - 4.místo, výsledek ovlivněn nepřítomností jednoho z nejlepších
sportovců školy Patrika Janečka, přesto je „bramborová“ medaile úspěchem a potvrzením kvality
našich závodníků
Školu reprezentovali: na OF i KF: Filip Spura, Josef Šlesinger, Josef Baloun, Mykola Byletskyy,
Michal Palata, Vojtěch Kubista, Vít Procházka, Vladimír Volech, Šimon Petříček, Tonda Tran van
Trung, Patrik Janeček – OF.
Atletický čtyřboj - OF mladších žáků = výborné 2.místo 4624 body: Dominik Žižka, Petr
Špelina, Vítek Škoda, Daniel Valášek, Jiří Macháček
OF starších žáků - 2.místo a opakovaný postup do KF do Jablonného v Podj.
KF Jablonné v Podještědí = 5.místo - velice kvalitní týmový výsledek
Filip Spura, Josef Baloun, Mykola Byletskyy, Michal Palata a Patrik
Janeček
FLORBAL (malý) - OF – 1.místo
(velký s brankářem ) - OF - 4.místo
VOLEJBAL – OF dívky – Tanvald 6.místo
OF chlapci - Jablonec n.N. - 4.místo
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - OF 1.místo Nikola Tůmová
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ŠPLH - OF - dívky 6.- 7.třída družstvo 6.místo, nejlepší 7.Lucie Muzikářová 5,13 s
dívky 8.- 9.třída družstvo 1.místo, nejlepší 4.Kateřina Novotná 4,5 s
chlapci 6.-7.třída družstvo 1.místo, vítěz Dominik Žižka 3,18 s
chlapci 8.-9.třída družstvo 1.místo, 2.místo Filip Spura 2,67 s
V okresním finále žáci školy potvrdili správnost zařazení „Šplhouna“ do programu soutěží obou
stupňů, protože již několik let škola patří mezi nejúspěšnější v okresním měřítku!
PLAVÁNÍ – družstva - kat.hoši 2.-3.třída celkově 1.místo v OF
(Vojtěch Vítek, Lukáš Matoušek, David Čech, Josef Štěpánek,
Štěpán Bradel, Václav Koleno )
kat.hoši 4.-5.třída celkově 3.místo
kat.dívky 4.-5.třída celkově 2.místo - 1.místo Kristýna Machačná
3.místo Anna Bidlasová
kat.hoši 6.-7. = 3.místo - jednotlivci 3.místo Michal Šádek
kat.dívky 6.-7. = 4.místo - nejlepší 3.Karolína Grubelová
kat.chlapci 8.-9. = 4.místo - nejlepší 2. Josef Šlesinger
Dále se žáci pravidelně účastní akcí jako je Jablonecký podzimní duatlon, Plavecko-běžecký
duatlon, Outdoor cup - extrémní závod hlídek v okolí jablonecké přehrady, závodů na horských
kolech aj.
Každoročně je vyhlašována i soutěž „Sportovec roku“ a „Nejlepší sportovní kolektiv roku“.
V letošním školním roce se jednalo již o VIII.ročník a vyhlášení proběhlo v prostorách galerie
Belveder, kdy předávajícími byli reprezentanti ČR a Dukly Liberec v lyžování včele s Pavlem
Bencem.
V kategorii chlapců si palmu vítězství odnesl Filip Spura před Patrikem Janečkem a Danielem
Valáškem, který překvapil a byl oporou týmu mladších žáků v několika soutěžích.
Kategorii dívek vyhrála všestranná sportovkyně Nikola Tůmová zcela po zásluze před Klárou
Cruzovou a Lucií Svobodovou. Všechna 3 děvčata patřila k nejvšestrannějším reprezentantkám
školy.
Třídní kolektiv byl poprvé rozdělen na dívky a chlapce, hlavně z důvodu počítání výsledků
z pohledu samostatných fotbalových tříd - bez dívek. V kategorii chlapců překvapivě vyhráli ti
nejmenší - 6.C vyuč. Tv Jan Kozderka, kategorii dívek 7.B vyuč.Tv Jana Lejsková.
Všem učitelům Tv na obou stupních patří velký dík za výše uvedené úspěchy žáků školy od
okrskových přes oblastní až po republikové finále. Tyto výsledky stále řadí ZŠ Mozartovu mezi
nejúspěšnější školy v oblasti sportu na Jablonecku.
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOL.ROK
2006/2007

Hodnocení obsahu a forem realizace
programu
Program prevence proti zneužívání návykových látek je obsahem.,,Výchovy ke zdravému
životnímu stylu“.Ta byla splněna v rámci osnov l. a ll. st .v předmětech: prvouka, přírodověda,
rodinná a obč.výchova, prac. činnosti.
Organizace a seznam akcí, které se uskutečnily v rámci Minimálního preventivního programu:
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. Byli vybráni žáci z 8.ročníků, kteří se nejprve na třech
schůzkách/10.,15. a 21.5./ sami seznámili s drogovou problematikou a s metodami předání
informací. Poté pracovali přímo se svými spolužáky ve skupinách formou hry.
Předpokládá se, že zážitkové formy jsou žákům bližší a lépe dojde k identifikaci s problematikou a
nalézání řešení.
Aktivisté pracovali se 6. r. – tř. VI.A,
30. 5. 2007
VI.B, C 29. 5. 2007
Tato forma prevence je pro děti zajímavá, neformální a neběžná, setkává se u dětí
s kladnou odezvou.
Vzdělávání metodika prevence
Mgr. Kopalová využila nabídky proškolovacích akcí pro metodiky prevence a navštívila
tyto semináře:
15.11. 06 Co je šikana a závislosti – Mgr.Sluková
7.12. 06 Šikana na školách – školitel Mgr. Pavelčák
4. 6. 07 Rizikoví rodiče, rizikové děti – Mgr.Sluková
Vzdělávání učitelů
Všichni učitelé školy absolvovali školení kurátorky Mgr. Novákové a jejich spolupracovnic
z Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Městs. úřadě v Jbc „Týrané dítě a spolupráce
školy“.
Paní učitelky 1.tříd – Hozdová a Koudelková se seznámily na semináři 9.5.06 s prevencí
výukových a výchovných problémů dětí předškolního věku.
Osvětová činnost
Učitelé školy informovali rodiče na třídních schůzkách o plánovaných akcích preventivního
programu, o nebezpečí rozšířenosti 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.
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Další iniciativy :

- žáci 8. a 9. tříd navštívili v rámci Týdne proti drogám 5.10.06 komponovaný pořad v kině
Radnice „Obecná problematika drog“,
- nabídli jsme dětem možnost účastnit se Sportovního dne s Policií ČR 12.10.06,
- v týdnu 12. -15.12.06 proběhl v každé třídě l.st. projekt „Cesta proti násilí “,
- učitelé Tv v rámci projektu „Šplhoun“, „Běh do schodů“, a „Žonglér“ motivovali děti
k upřednostňování sportu před konzumací drog,
- žáci 9.b,c navštívili a prodiskutovali výstavu „Příběhy bezpráví“ ve vestibulu Radnice,
- žáci 7. a 8.tříd se zúčastnili odborného a vzdělávacího pořadu „77 důvodů proč neberu
drogy“, kde se dozvěděli vše podstatné, co je o drogách třeba vědět,
- ve dnech 14.- 16.3., 12.4.07 jsme se rozhodli vzhledem k vysoké kvalitě projektu „Cesta
proti násilí“ jej nabídnout všem žákům ll.stupně. Projekt byl vysoce odborný a zaměřen
na vztahy v třídním kolektivu, děti ho vysoce ocenily,
- 24.4.07 ve třídách 7.a, b, c pracovník Městské policie seznámil děti s její prací a
s právními předpisy,
- každoročně spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Liberec, 5.6.07 její
pracovnice provedla anonymní dotazníkové šetření zaměřené na rizikové oblasti životního
stylu žáků 8. tříd. Výsledky obdržíme na začátku příštího školního roku, po jejich
prostudování závěry vneseme do naší další práce,
- ve čtvrtek 28.6.07 se konal Den Integrovaného záchranného systému
v Jablonci n.N. v prostoru Horního náměstí a jeho okolí. Této akce se zúčastnila třída 8.c
a 9.c.U dětí se tato akce setkala s velkým ohlasem.
Řešení problémových situací
Řešili jsme problém kouření dětí 8.tříd v přilehlém parčíku za školou ve spolupráci
s Městkou policií. Rodiče byli seznámeni s prohřeškem svého dítěte a dětem byla udělena
pokuta za znečišťování prostředí.Tento postup považujeme za výchovný.
Kontrolní činnost programu
Kontrolu plnění Minimálního preventivního programu provádí ředitelka školy. Zásadní
závěry jsou uvedeny ve výroční zprávě školy.

22. 6. 2007

……………………………..
Mgr. Kopalová Jitka

