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1. Základní údaje o škole 
 
Název : Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, 
   příspěvková organizace 
 
Sídlo : Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04 
 
Právní forma : příspěvková organizace 
 
IČO : 72743034 
 
Identifikátor zařízení : 600 078 426 
 
Zřizovatel školy : Město Jablonec nad Nisou 
   Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
  
Ředitel školy : Mgr. Rousová Marcela 
 
Druh školy : základní 
 
Datum zařazení do rejstříku : 1. 9. 2007 
 
Kapacita školy : Základní škola IZO: 102 177 147 900 žáků 
   Školní družina IZO: 116 300 060 150 žáků 
   Školní jídelna IZO: 102 717 524 1000 jídel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne 30. října 2008 ……………………… 
 Ing. Iveta Kubistová  
 předsedkyně ŠR 
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2. Organizace studia 

• Rámcový vzdělávací program 79-01-C/01 Základní škola, 1. a 6. ročník 
Stávající obor vzdělání (dobíhající) 79-01-C/001 Základní škola, 2. – 5. ročník a 7. – 9. ročník 
 

• Změny v organizaci studia (důvody změn) 
 
Celkový počet tříd zůstává stejný jako v předcházejícím škol. roce – 21, změnil se však poměr 
počtu tříd mezi 1. a 2. st. z 9 : 12 na 10 : 11. 
Na 2. stupeň do 6. ročníku přešel z 1. st. 5. ročník, ve kterém byla pouze 1 třída. Vedle této třídy 
byla v 6. ročníku otevřena z nově příchozích žáků druhá -  paralelní třída - fotbalová. 
Změna poměru tříd mezi 1. a 2. stupněm byla personálně řešena přesunutím učitele 2. st. na 1. st. 
 
V 1. ročníku byly otevřeny opět dvě 1. třídy, ve kterých byla zahájena výuka školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) s jednohodinovou dotací výuky anglického jazyka. Souhlas s výukou anglického 
jazyka v 1. třídě vyjádřili rodiče svým podpisem. 
 
Na 2. stupni byla výuka ŠVP zahájena v 6. ročníku. 
 
V ročnících s výukou ŠVP (1., 6.) se již nevyučuje rozšířená hudební výuka. Zájem o hudební 
výchovu je řešen nabídkou nepovinného předmětu „sborový zpěv“. 
 
Podpora tělesné výchově je řešena pomocí pohybově-sportovních aktivit (Psa), které jsou nabízeny 
jako povinně volitelný předmět pro 7. - 9. ročník. 
Ve fotbalové třídě 6. ročníku se Psa nově vyučují jako zájmový kroužek. 

 
Německý jazyk – první cizí jazyk (možné zahájení výuky - od 4. ročníku) 
Na 1. st. se nevyučuje již 4 rok z důvodu nezájmu. 
Na 2. st. již výuka probíhá pouze v 8. a 9. ročníku. 
Začíná se objevovat problém se zařazováním nově příchozích žáků se znalostí pouze německého 
jazyka do ročníků, kde již německý jazyk u nás není vyučován (příp. se žáky opakujícími 8. roč.).  
Tento problém škola řeší intenzivním individuálním doučováním angličtiny a zajišťováním kroužku 
německého jazyka, aby žáci přecházející z německého jazyka na anglický dosaženou úroveň 
německého jazyka neztratili. 
Na výuku jazyka povinně-volitelného se žáci hlásí pouze výjimečně, takže jeho výuka také není 
organizována. 
 
Volitelné předměty (od 7. roč.) - nabídka pro škol. rok  2007/2008  
druhý cizí jazyk – německý, ruský, konverzace v anglickém či německém 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. 
Z této nabídky si žáci vybrali: 

povinně-volitelné: informatika – psaní všemi deseti na počítači 7., 8., 9. 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. 
 
nepovinné: sborový zpěv 2. – 9. r. 
 cvičení z matematiky 8., 9. r. 
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Volitelné předměty (od 7. roč.) - nabídka pro škol. rok 2008/2009 
druhý cizí jazyk – německý, ruský, konverzace v anglickém jazyce, užité výtvarné činnosti, 
technické kreslení, seminář a praktika ze zeměpisu, pohybové a sportovní aktivity, tvůrčí psaní, 
domácnost, informatika – psaní všemi deseti na počítači (+ počítačová grafika a programování 
v Baltíku), informatika – počítačová grafika a tvorba webových stránek (základy, pokročilí) 
Z této nabídky si žáci vybrali: 

povinně-volitelné: konverzace v anglickém jazyce 7. r. 
 domácnost 7., 8., 9. r. 
 pohybové a sportovní aktivity 7., 8., 9. r. 

 informatika – počítačová grafika (+ web. stránky) 8. r. 
 informatika – tvorba www 9. r. 
   

    nepovinné: sborový zpěv 2. – 9. r. 
 cvičení z matematiky 8., 9. r. 

 
 
3. Údaje o pracovnících školy 
 

• Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích  
       

  
< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

51 let - 
důchodový 

věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 2,45 5,27 11,36 9,23 1,50 29,8 
z toho ženy 1,18 4,27 10,00 7,41 1,50 24,4 

 
Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích  
     

odborná i 
pedagogická 
způsobilost 

pouze odborná 
způsobilost 

pouze 
pedagogická 
způsobilost 

bez způsobilosti celkem 

23,6  0  4,4  1,8 29,8 
     
Specializované činnosti:  
výchovný poradce 1  
koordinátor informačních a komunikačních technologií 2  
koordinátor školního vzdělávacího programu 2  
školní metodik prevence 1  
koordinátor environmentální výchovy 0  
     
Pedagogičtí pracovníci školy nejsou absolventy studia k výkonu specializovaných činností 
v souladu s § 8 a § 9 vyhlášky č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

 
Výchovný poradce zahájil studium v letním semestru 2008 na Technické univerzitě v Liberci. 
 
 

• Ve škole pracují 3 okresní metodici – pro 1. stupeň ZŠ, pro český jazyk a přírodopis. 
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• Počet nepedagogických pracovníků: 
1 THP – úvazek 1, 00 
1 domovník – úvazek 1,00 
9 úklidových pracovníků – úvazek 5,65  
(2 pracovníci - úv. 2; 5 pracovníků - důchodci, úv. 2,95; 2 pracovníci – externisté, úv. 0,7) 
6 pracovnic ve školní jídelně – úvazek 5,5 
 
Počet externích pracovníků: 
4 pracovníci v ZŠ – úvazek 1,04 
2 úklidoví pracovníci – úvazek 0,7 
 

• Změny v pedagogickém sboru: 
Nástupy absolventů: 0 
Odchody pracovníků: 2 důchodci – úvazek 0,5 
 

• Mzdové podmínky pracovníků: 
Každý mzdový limit učitelů + provozních zaměstnanců, vychovatelek ŠD a pracovnic ŠJ byl 
vyčerpán na 100 %. 
 

• Údaje o dalším vzdělávání pracovníků: 
 
 
Typ kurzu Počet účastníků 

roční jazykový kurz (angličtina) 9 

studium výchovného poradce 
probíhající     (čtyři semestry) 

1 

studium pro řídící pracovníky (zást. 
řed.) „Úspěšný ředitel“ - dokončení 

1 

kurz instruktora školního lyžování 1 

mimořádné události a ochrana 
obyvatel 

2 

zdravotnický kurz 2 

práce s interaktivní tabulí-souvislý 
-jednorázový 

14 
12 

seminář TěloPraha (čtyřdenní) 
semisex (třídenní) 
mediální výchova 2x 3 dny 

3 
3 
1 

metodické a pedagogicko-
psychologické kurzy (jednodenní) 

16 
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4. Údaje o počtu žáků 
 
Údaje o počtu žáků, dětí  
   
Součást Počet tříd, odd. Počet žáků, dětí 
      

ZŠ 21 
    477 (září 07) 

488 (červen 08) 
ŠD 4 116 
ŠJ   418 

 
 
5. Výkon státní správy 
 
Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. 
  
Rozhodnutí:   
o přijetí do 1. ročníku 64 
o nepřijetí do 1. ročníku 0 
o přijetí do vyššího ročníku 53 
o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 
o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 
o opakování ročníku 1 
jiné důvody 0 
celkem 118 

 
 
6. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

• Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku ZŠ  
Ze 64 zapsaných žáků bylo u 13-ti rozhodnuto o odkladu školní docházky. 
Pro 51 žáka bylo naplánováno ve šk. roce 2008/2009 otevření 2 prvních tříd. 
 

• Údaje o přijímacím řízení do víceletých gymnázií 
4 žáci se zúčastnili přijímacích zkoušek na Gymnáziu, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 13 
příspěvková organizace, uspěl 1 žák, 
8 žáků se zúčastnilo přijímacího řízení na Gymnáziu, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, 
příspěvková organizace, uspěla 1 žákyně 
 

• Výchovná opatření Počet 
   

 1. pololetí 2. pololetí 
pochvala 191 223 
jiná ocenění - - 
napomenutí 38 26 
důtka třídního učitele 39 27 
důtka ředitele školy 10 16 

20 x 2. stupeň 22 x 2. stupeň 
snížená známka  z chování 

3 x 3. stupeň 2 x 3. stupeň 
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• Přehled  prospěchu žáků: 
Prospěl s vyznamenáním: 228 žáků (47 %) 
Prospěl: 257 
Neprospěl: 1 
Neprospěl po opravné zkoušce: 2 
Opakuje ročník: 3 
 
Čtyři žáci (2x 7. roč., 2x 8. roč.) vykonali 5 opravných zkoušek (4x matematika, 1x německý 
jazyk). 
2 žáci neuspěli v matematice,  jeden žák opakoval sedmý ročník, druhý žák osmý ročník. 
Žák opakující ročník přímo, bez opravných zkoušek, opakuje ročník sedmý. 
 
3 žáci vykonali komisionální přezkoušení - 2x odložená klasifikace za 2. pololetí (3., 5. roč.),  
1x žák plnící školní docházku v zahraničí (9. roč., D)  

• Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 
 
 celkem: průměr na 1 žáka: 
Zameškané hodiny: 50 594 104 
Neomluvené hodiny: 400 0,82 
 
 

• Účast ve vědomostních soutěžích 
 účast umístění do 10. m. 
Kraj 
Biologický olympiáda, kat. D 2 žáci 6., 9. místo 
 
Okres 
Biologická olympiáda, kat. D 2 žáci 2., 3. místo 
Biologická olympiáda, kat. C 3 žáci 6., 9., 10. místo 
Český jazyk 2 žáci 3. místo 
Anglický jazyk, kat. A 1 2 žáci 7., 9. místo 
Anglický jazyk, kat. A 2 2 žáci 8. místo 
Archimediáda (7. roč.) 12 žáků 1., 3., 5., 7. m. (4 družstva po 3 žácích) 
Fyzikální olympiáda, kat. F 6 žáků 4., 6. m 
Fyzikální olympiáda, kat. E 2 žáci účast  
Chemická olympiáda 3 žáci účast   
soutěž „Díváte se kolem sebe“  1 žák 1. místo 
(vyhlašuje SUPŠ sklářská, Želený Brod) 
Já a počítač 5 žáků 3. místo 
Najdi, co neznáš (organizátor - seznam.cz) 4 třídní kolektivy 
Matematika, Z5 4 žáci účast  
Matematika, Z6 4 žáci účast  
Matematika, Z7 3 žáci účast   
Matematika, Z8 4 žáci účast   
Zeměpisná olympiáda, kat. A 2 žáci účast  
Zeměpisná olympiáda, kat. B 2 žáci účast   
Zeměpisná olympiáda, kat. C 2 žáci účast 
Dopravní soutěž 2 družstva účast 
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 Úspěšnost je uváděna v %. 
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 Zdroj:  Souhrnná zpráva pro školu 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ 
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 

 
 
 
 
 



 10 

KALIBRO – testování se v uvedených ročnících školy týká vybraného vzorku žáků dle vyučujících 
uvedených předmětů, výjimku tvořilo letos poprvé zapojení kompletního vzorku žáků 3.ročníku do 
testování českého jazyka a matematiky (výsledky 3. ročníku školy – níže, celkové výsledky však 
dodány nebyly) 
 
3. ročník Český jazyk - účast 33 žáků 
 Matematika - účast 32 žáků 
 
 Čj - žáci  ZŠ Mozartova 66,6 % (3.A = 69,7 %  -  3.B = 63,3 %) 
 
 nejúspěšnější žák =  90 % 
 nejméně úspěšný žák =  26 % 
 
 Ma - žáci  ZŠ Mozartova 68,4 % (3.A = 75,2 %   -  3.B = 60,7 %) 
 
 nejúspěšnější žák =  93 % 
 nejméně úspěšný žák =  37 % 
 
5. ročník Český jazyk - účast 30 žáků 
 Matematika - účast 30 žáků 
 
 Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 61,6 % 
 
 vybraní žáci  ZŠ Mozartova 59,6 % (* škola = horší výsledek) 
 
 nejúspěšnější žákyně =  81 % 
 nejméně úspěšný žák =  37 % 
 
 Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 56,2 % 
 
 vybraní žáci  ZŠ Mozartova   69,9 % (* škola = lepší výsledek ) 
 
 nejúspěšnější žák =  95 % 
 nejméně úspěšná žákyně =  38 % 
 
7. ročník Český jazyk - účast 29 žáků 
 Matematika - účast 28 žáků 
 
 Čj - průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR 65,2 % 
 
 vybraní žáci  ZŠ Mozartova 71,3 % (* škola = lepší výsledek) 
 
 nejúspěšnější žák =  86 % 
 nejméně úspěšný žák =    5 % 
 
 Ma - průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR 34,5 % 
 
 vybraní žáci ZŠ Mozartova 51,6 % (* škola = lepší výsledek) 
 
 nejúspěšnější žákyně =  86 % 
 nejméně úspěšná žákyně =    9 % 
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9. ročník Český jazyk – účast 37 žáků 
 Matematika – účast 33 žáků 
 
 Čj – průměr úspěšnosti – ZŠ v ČR 65,1 % 
 vybraní žáci ZŠ Mozartova 70,8 % (* škola = lepší výsledek) 
 
 nejúspěšnější žákyně =  88% 
 nejméně úspěšná žákyně =  46% 
 
 Ma – průměr úspěšnosti – ZŠ v ČR 45,8 % 
 vybraní žáci ZŠ Mozartova 63,6 % (* škola = lepší výsledek) 
 
 nejúspěšnější žáci =  98 % 
 nejméně úspěšná žákyně =  11 % 

• Přehled prezentace výsledků zájmové a mimoškolní činnosti se odráží ve výsledcích školy 
v soutěžích sportovních, vědomostních (jazyky) a výtvarných a v prezentaci školy na veřejnosti 
- např. keramické dílny, výtvarné prezentace v Eurocentru a v Domě porozumění v Rýnovicích, 
na jevišti Městského divadla při Mozart revui..... 

 
zájmové kroužky : sportovní míčové hry 
  atletika 
  sportovní lezení 
  florbal 
  kopaná (6. roč.) 
 
 jazykové anglický jazyk 
  německý jazyk 
  ruský jazyk 
 
 ostatní keramický 
 
V rámci školní družiny pracovaly tyto kroužky:  
výtvarný, pohybově-chytrostní „Makovička“, výtvarné činnosti, jóga, aerobik + stepaerobic, vaření 
 
 

• Uplatnění absolventů školy     
      

Studium maturitní obory Studium učební obory 
 

gymnázium SOŠ SOU SOŠ SOU 

počet vycházejících žáků 10 53 - 11 8 

 

• Veřejně prospěšná činnost školy 
Kultura: vystoupení DPS Vrabčat „Společně nejen na jevišti“, vystoupení ke Dni matek  

v Domě pro seniory, podpora projektu „Jablonecká píšťalka“ v Eurocentru, 
vystoupení DPS v rámci Jabloneckého hudebního festivalu 

Ekologie: sběrová aktivita (papír, použité baterie), úklid Jizerek 
Sociální oblast: sbírky „Děti Indie“, „Děti se učí pracovat v Domě Šance“, běh Terryho Foxe, 

vánoční přání pro dlouhodobě ležící pacienty v jablonecké a tanvaldské 
nemocnici (ŠD), keramické výrobky do aukce v rámci výtvarné výstavy 
jabloneckých škol (pro dětské oddělení jablonecké nemocnice) 
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7. Řízení školy 
 
Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro rok 2007/2008 
 
a/ organizační: podpora interaktivní výuky 
 
proškolení celého pedagogického sboru v práci s interaktivní tabulí (14x školení souvislé, 
12x jednorázové), stanovení cílového úkolu pro pedagogy - připravit a prezentovat vyučovací 
hodinu na interaktivní tabuli v rámci hospitace vedení školy 
 
 
 evaluace školy 
 
proběhla v říjnu 2007 se všemi pedagogickými pracovníky  
priority: vzdělávání 
 podpora probíhající kurikulární reformy se zaměřením na výuku českého a anglického 

jazyka, matematiky a informatiky, s prosazováním nových metod práce (projektového 
vyučování, zařazování IT do výuky) s důrazem na efektivitu výuky 

 výchovné 
 proměňování vnitřní kultury a klimatu školy 
 zkvalitnění spolupráce s rodiči  
 personální 
 doplňovat vzdělání výchovného poradce, koordinátorů ŠVP, ICT, koordinátora 

protidrogové prevence a enviromentální výchovy, 
 doplnit aprobovanost v předmětech dějepis - anglický jazyk 
 materiální 
  hledat mimorozpočtové zdroje - granty 
 spolupráce 
 důraz na spolupráci s MŠ 
 hledat přeshraniční kontakty 
 
 
 příprava akcí připomínajících významná výročí 
 
celoškolní projekt k 90. výročí samostatnosti ČR - proběhne v posledních říjnových dnech 2008 
 
 
 zkvalitňování informačního systému pro rodiče 
 
navrhnut, zpracován a vytisknut nový typ žákovské knížky, specifický pro naši školní dokumentaci 
/s omluvnými listy, využitím „Žolíka“ na měsíční smazání jedné špatné známky, nejpodstatnějšími 
upozorněními ze „školního řádu“……./, 
včasná aktualizace web. stránek školy 
 
 podpoření zájmu rodičů o zápis do l. třídy 
 
prezentací na veřejnosti  „Ámos, veletrh vzdělávání“, vánoční keramická dílna, výtvarná výstava 

jabloneckých škol, výstava ke Dni matek v Domě porozumění, 
celovečerní vystoupení v Městském divadle „Mozart revue“, koncerty 
DPS (např. Adventní koncert, .....) atd. 

 



 13 

spoluprácí s MŠ „Veselá školička“ pro předškoláky v ŠD se zajištěním logopedické péče, 
 vánoční zpívání a pohádka pro děti MŠ u nás ve škole, 
 návštěva předškoláků ve výuce 1. roč., 
 návštěva budoucího učitele 1. třídy v MŠ, 

 žákovský školní parlament připravil   
„Hry brouka Pytlíka“ ke Dni dětí v MŠ ( připravil žákovský školní 
parlament),  
vzájemná pozvání mezi ZŠ a MŠ na nejrůznější akce   

 (keramické dílny, Haloween, společně s hasiči....) 
Dny otevřených dveří v průběhu ledna 2008-každý týden, proběhly 4x 
 
 
 
 
b/ pedagogické: ověřování školního vzdělávacího programu 
 
proběhlo prostřednictvím - evaluace školy 
 vyhodnocením plnění osnov po prvním roce zavedení ŠVP 
Koordinátorky ŠVP v závěru škol. r. 07/08 provedly ve spolupráci s pedagogy zhodnocení plnění 
osnov a zpracovaly pro škol. r. 08/09 jejich úpravy - 

1. st. – drobné změny v Čj, Aj, M, Prvouce a Vv 
2. st. – drobné změny v Čj, M, Informatice, D, Ov, Př a Vv 

 
 
 systematická práce s talenty, pomoc žákům se slabým prospěchem 
 
systematická práce s talenty se odráží ve výsledcích školy v soutěžích vědomostních, sportovních 
výtvarných a v prezentaci školy na veřejnosti - např. keramické dílny, výtvarné prezentace 
v Eurocentru a v Domě porozumění v Rýnovicích, na jevišti Městského divadla při Mozart revui, 
koncertních vystoupeních DPS atd., 
pomoc žákům se slabým prospěchem je individuální, v rámci individuálních plánů integrace, 
výchovných komisí či aktuálního doučování 
 
 
 podpora přípravy žáků na srovnávací test 
 
zprostředkování nabídek všech forem komerčního přípravného testování v tištěné či počítačové 
formě, se kterými je škola seznamována, 
nabídka nepovinného předmětu cvičení z matematiky, 
v rámci běžné výuky -  procvičení testů Cermat z předcházejících let, 
 používání přípravných testů Scio v tištěné i počítačové podobě, 

 v matematice testování „nanečisto“,  
(při použití testů z předcházejícího roku je zachováno do detailu testovací schéma-systém 
organizace, formulářů - zaznamenávání výsledků, časového rozvržení...) 
 
  
 podpora výuky cizích jazyků a informatiky 
 
výuka cizích jazyků  výuka od 1. ročníku, od 4. roč. 4-hodinová dotace týdně, na 2. st. povinně 
volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce - spolupráce s rodilým mluvčím, návštěva 
divadla v anglickém jazyce „The Bear“, zavádění projektových metod do výuky, využívání 
počítačových programů, na 1. st.- nabídka zájmových kroužků 
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informatika vytvoření finančního a materiálního zajištění, podpora zvyšování odbornosti 
učitelů (všichni pedagogové prošli školením na interaktivní tabuli), v učebním plánu zařazení výuky 
informatiky do 5., 6., 7. roč., další specializace ve volitelných předmětech (výhoda-nižší počet žáků 
ve skupině), využití počítačové učebny pro výuku již od 1. ročníku, prosazování výuky  
na  interaktivní tabuli 
 
c/ výchovné: hledání opatření proti vzrůstající agresivitě dětí 
 
celoškolní projekt „Cesta proti násilí“, spolupráce se školním žákovským parlamentem, jednání 
výchovné komise 
 
 
 prohlubování komunikace mezi učitelem a žákem 
 
spolupráce na projektovém vyučování, spolupráce se školním žákovským parlamentem 
 
 
 zajišťování multikulturní výchovy 
 
celoškolní mezinárodní projekt „Děti Indie“, přivítaní a představení základního školství 
prostřednictvím naší školy delegaci z Vietnamu, která navštívila ČR na základě pozvání  
Libereckého kraje  
 
 
d/ provozní: přebudovat školní šatny 
 
vlastními silami byl vybourán šatnový prostor, navrženo architektonické řešení, provedeno 
výběrové řízení na nákup šatních skříní, připraveny provozní podmínky pro žáky,  
oddělení hospodářské správy zajistilo stavební práce – pokládku dlažby, zakrytí odpadových svodů 
sádrokartonem a vymalování 
 
 
 kultivovat  zahradu ŠD 
 
byla navezena zemina a provedeny terénní úpravy, zaseto travní semeno a zajištěna úprava zeleně 
 
 
 aktualizovat součinnost ZŠ s mimoškolními organizacemi působícími 
 ve školní budově 
 
průběžné zajišťování provozu – spolupráce při internetovém zapojení, instalaci zabezpečovacího 
zařízení, drobné údržbě (např. opravy protipožárních dveří….)   
 
 
 zlepšovat estetickou úroveň školy a okolí 
 
zásadní pozitivní změnou při zajišťování zlepšení estetické úrovně školy bylo navýšení finanční 
částky na údržbu z rozpočtu hospodářské správy, protože tak mohlo dojít k systematickým krokům 
v úpravě interiérů – např. vymalování učebny bylo sladěno s výměnou linolea a novým školním 
nábytkem (třída I. A), nebo vymalování chodby bylo doplněno výměnou vitrín a obrazové 
výzdoby…..  
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• Spolupráce s Radou školy 
je pravidelná, vedení školy je zváno na každou její schůzku, Rada školy velmi pozorně sleduje 
činnost školy a její výsledky – svými připomínkami aktivně přispívá k rozvíjení a zlepšování školní 
činnosti, přichází s nápady o propagaci školy na veřejnosti, výrazně pomáhá zvyšovat prestiž školy 
 
 

• Spolupráce s rodiči 
probíhá především prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPdŠ), které se schází 2x 
ročně vždy před třídními schůzkami (listopad, duben) a ve kterém jsou zástupci rodičů téměř ze 
všech tříd školy. SRPdŠ schvaluje a plánuje hospodaření se svými příspěvky, sleduje program školy 
a vyjadřuje se k němu, vznáší kritické připomínky, čímž pomáhá vedení školy a učitelům včas 
předcházet nedorozuměním, aktivním přístupem poskytuje škole pomoc.  
Rodiče žáků se také scházejí na shromážděních Kruhu přátel DPS Vrabčáci, kde sledují sborovou 
činnost, její sladění se školními povinnostmi a kontrolují hospodaření s příspěvky.   
 

• Spolupráce s dalšími organizacemi 
 
MěÚ  Jbc  . poskytnutí prostorů pro pobočku Městské knihovny, Městské policie,  
 poskytnutí prostor pro volby,  
 účast žáků na akcích pořádaných MěÚ,  
 pomoc žáků při úklidu zelených ploch ve Mšeně /Den Země/ 
OSPOD . účast na výchovných komisích školy, seznamování učitelů s legislativou ochrany  
 práv dětí 
Eurocentrum . účast na akcích Ámos, výstava jabloneckých škol, návštěva kultur. programů 
MŠ . návštěva výuky I.st., sjednocení požadavků na základní návyky dětí,  
 poskytování školního sportovního zázemí potřebám MŠ, vzájemná návštěva   
 kulturních akcí, „Veselá školička“ pro předškoláky, spolupráce se žákovským  
 parlamentem 
SŠ  . přijímací řízení, soutěže žáků, další vzdělávání učitelů, poskytování    
 sportovního zázemí ZŠ potřebám SŠ, návštěvy Dnů otevřených dveří, školních   
 akademií, pedagogická praxe 3 studentek ve ŠD, Malé divadlo Gymnázia  
 U Balvanu-představení pro žáky naší školy  
Ped. fak. . TU Liberec - další vzdělávání učitelů,  
 průběžná ped. praxe pro aprobaci II. st. Ov (7 studentů),  Čj (6 studentů),  
 souvislá ped. praxe – 4 studenti (Aj-D, Čj-Ov, Čj-Tv, D-Nj)  
ZUŠ . vzájemná pomoc pedagogická, materiální, prostorová, v ZŠ jsou dislokovaná  
 pracoviště hud. odd. 
Vikýř . zajišťování soutěží-okresní olympiáda českého jazyka a fyziky, Archimediáda,    
 semináře, prac. dílny   
Policie ČR . přednášková činnost 
Měst. divadlo  . návštěva školních divadelních představení,  
PPP . provádění šetření žáků s nejrůznějšími problémy, profitesty, Peer program, 
 pomoc ve vých. komisích, škola poskytuje prostory na semináře 
PC Liberec . další vzdělávání učitelů, spolupráce s okresními metodiky naší školy  
 (organizace biologické olympiády) 
Sportovní . FK Jablonec - v rámci Fotbalové akademie budování fotbalových tříd,   
oddíly 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, společné užívání hřiště, 
 Atleti v Akci - podnájem školy a tělocvičen  pro letní všesportovní kemp.   
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 V rámci podnájmu tělocvičen pro pravidelnou sportovní činnost škola    
 spolupracuje s více než 20-ti organizacemi. 
 Podnájem učeben pro výuku – jazyk. vzd. centrum Slunce 
 

• Počet stížností na činnost školy:  0  
 
8. Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

    
• Podané a realizované projekty a granty – získaná finanční hodnota 
Grantový fond Libereckého kraje (2.12.2007), „Netradiční mšenská olympiáda“, 21 000,- Kč 
Podaný 2. 12. 2007, neúspěšný, získaná finanční hodnota - 0 
 
 

• Rozvojové programy 
Škola se přihlásila do následujících programů: 
 
 
Jako příjemci projektu: 
„Systémová spolupráce středních a základních škol v oblasti zvyšování zájmu o studium 
technických oborů v Libereckém kraji“ 
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou 
 
 
„Nekonvenční způsob vzdělávání  udržitelného rozvoje na školách v Libereckém kraji“ 
Česká asociace udržitelného rozvoje 
realizace: 2009/2010 
 
 
„Analýza poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení“ 
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 
realizace: říjen 2008 
 
 
Jako partneři projektu: 
„Posílení spolupráce škol a knihoven – průřezová témata ve výuce s cílem změny školního 
prostředí“  
Krajská vědecká knihovna Liberec 
realizace: 2009-2011 
 
 

•  Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 
využívání skupinové práce ve třídách 
využívání projektového vyučování 
na 1. st. – třídní projekty, na 2. st. mezipředmětové projekty, celoškolní projekty 
třídní: např. „Les“, „Naše město“, „Karel IV“, „Cesta proti násilí“…. 
mezipředmětové: „Periodická tabulka prvků“ /Ch,Vv,Čj/, „ Evropské státy za 
 olympijským vítězstvím“ /Čj, D, Ov, Z, Inf, Tv/, „Jak lidé žijí 
 v různých obdobích“ /D, Čj/, „Poznejme se“- se ZŠ Pěnčín  
 /Z, Ov, D, Inf, Čj/..  
celoškolní: „Exkurzní den“ - Pěnčín, „Pomoc Indii“, „Hudební přehrávky“, „Školní  
 parlament“, sportovní –„Sportovec a sportovní kolektiv roku“, „Šplhoun“,  
 „Žonglér“……. 



 17 

zavádění práce na počítači – od 1. ročníku 
využívání Power Pointové prezentace na data - projektoru 
práce na interaktivní tabuli – od 1. ročníku 
/školení v práci na interaktivní tabuli absolvoval celý pedagogický sbor/ 
 
 
 

• Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních programech 
Navázání kontaktů se dvěma základními školami /1. st., 2. st./ ze Zwickau. 
1.etapa – vzájemná návštěva ředitelů škol v Jablonci n. N. a ve Zwickau, 
navržení plánu spolupráce a jeho harmonogramu /proběhlo 22.-23. dubna 08/. 
Přivítaní a představení základního školství prostřednictvím naší školy delegaci z Vietnamu, která 
navštívila ČR na základě pozvání hejtmana Libereckého kraje. 
 
Reciproční výměna DPS Vrabčáci s mexickým pěveckým sborem (15.-30.11.2007 návštěva 
Mexica)   
 
 
 
Výsledky soutěží a přehlídek 
 
 
Kultura 
 
Kraj 
Soutěž DPS „Vítání jara“ 
Písklata, Arabčata zlaté pásmo, stříbrné pásmo 
Evropa ve škole, I. kat. – literární část 3. m.  
Evropa ve škole – literární část čestné uznání 
Dětská recitace, kat. I cena poroty, cena diváků 
Zpěváčci, mladší kat. 2x účast 
Zpěváčci, starší kat. 1x účast 
 
Okres 
„Vítání jara“, soutěž DPS, 
Písklata, Vrabčata zlaté pásmo 
„Moje divadlo“ 2. m. (kolektiv třídy) 
„Vzhůru na palubu – dálky volají“, ocenění v rámci ZŠ (kolektiv ŠD + 1. stupeň ZŠ) 
výtvarné soutěže 
„Dětská scéna“, mladší kat., 2. m. 
„Dětská scéna“, starší kat., 4x účast 
recitace 
„Zpěváčci“, mladší kat., 1., 2. m., čestné uznání 
„Zpěváčci“, starší kat., 2. m. 
sólový zpěv 
„Co dělám rád, dělám dobře“, 7x účast 
literární soutěž 
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Sport 
 
Uvedenými výsledky se škola stále řadí mezi nejlepší v jabloneckém regionu, v některých 
sportovních odvětvích – atletika, kopaná Mc Donald ´s Cup – opakovaně patří mezi nejlepší školy 
v Libereckém kraji. 
 
 
 sport umístění kategorie místo konání 
Republiková finále     
2.stupeň nohejbal 4.místo starší žáci Praha 
  5.-8.místo mladší žáci Praha 
1.stupeň kopaná 11.místo McD Cup 4.-5.tř. Jihlava 
Krajská finále     
1.stupeň kopaná 1.místo McD Cup 4.-5.tř. Liberec 
 atletika 2.místo Trojboj / 2.třídy – dí Liberec 
  3.místo Trojboj / 4.třídy – dí Liberec 
 atletika 3.místo Kinderiáda -1.st. Jablonec n.N. 
 orient.běh 2x 2.místo 1.stupeň – dí/chl Liberec 
2.stupeň atletika 6.místo Pohár rozhlasu / ml.dí Turnov 
  3.místo Pohár rozhlasu / st.chl Turnov 
  2.místo Atletický 4boj /st.chl Liberec 
 basketbal 4.místo starší žáci Zákupy 
 florbal 2.místo starší žáci Liberec 
Okresní finále     
1.stupeň kopaná 2.místo McD Cup 2.-3.tř. Jablonec n.N. 
  1.místo McD Cup 4.-5.tř. Jablonec n.N 
 orient.běh 1.místo družstvo 1.stupně Jablonec n.N 
 plavání 3x 2.místo Jednotlivci Jablonec n.N 
  3x 3.místo Jednotlivci Jablonec n.N 
2.stupeň atletika 2.místo Pohár rozhlasu – ml.dí Jablonec n.N 
  1.místo Pohár rozhlasu – st.chl Jablonec n.N 
  3.místo Atletický 4boj – ml.dí Jablonec n.N 
  3.místo Atletický 4boj– ml.chl Jablonec n.N 
  1.místo Atletický 4boj – st.chl Jablonec n.N 
 basketbal 1.místo starší žáci Smržovka 
 florbal 1.místo starší žáci Jablonec n.N 
 gymnastika 1.místo jednotlivci –st.dí Jablonec n.N 
 nohejbal 2.místo mladší žáci Jablonec n.N 
  3.místo starší žáci Jablonec n.N 
 orient.běh 3.místo mladší žákyně Jablonec n.N 
 plavání 2x 1.místo jednotlivci Jablonec n.N 
  2.místo družstvo –st.chl. Jablonec n.N 
 
Uvedenými výsledky se škola stále řadí mezi nejlepší v jabloneckém regionu, v některých 
sportovních odvětvích – atletika, kopaná Mc Donald ´s Cup – opakovaně patří mezi nejlepší školy 
v Libereckém kraji. 
Žáci školy se představili i v dalších sportovních disciplínách, ty však nejsou vedeny jako okresní 
soutěž nebo přebor např.: atletická liga mladších i starších žáků v nové hale CORNY na 
Střelnici, IX. ročník plavecko-běžeckého duatlonu, závodů na horských kolech a ve 
streetballu. V „domácích“ podmínkách proběhl již XV.ročník tradičního Šplhouna, fotbalisté 
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zorganizovali Žongléra a vyučující Tv spolu s vedením školy zabezpečili klasický i výběrový 
lyžařský kurz pro žáky 7. tříd a další zájemce. 
Každoročně je vyhlašována i soutěž „Sportovec roku“ a „Nejlepší sportovní kolektiv roku“. 
V letošním školním roce se jednalo již o IX. ročník a vyhlášení proběhlo opět při Mozart-revue 
v Městském divadle 11.6.2008. 
Letošními předávajícími hosty na Mozart-revue byla paní Jiřina Pelcová – reprezentantka ČR 
v biatlonu, účastnice třech  ZOH a první česká vítězka Světového poháru v biatlonu, druhým 
neméně zajímavým hostem byl pan Jaroslav Procházka, silový sportovec, který má několik zápisů 
v Guinessově knize rekordů.  
Všem učitelům Tv na obou stupních patří velký dík za výše uvedené úspěchy žáků školy od 
okrskových přes oblastní až po republiková finále.   
 
 
9. Poradenské služby 
 

• Zpráva výchovného poradce 
Práce se řídila plánem, ve kterém jsme se zaměřili zvlášť na integrované, problémové a vycházející 
žáky. Práce s integrovanými žáky probíhala dobře až na žákyni 8. roč., která požádala o uvolnění, 
protože chodila na soukromé doučování a spolupracovala s učitelkou českého jazyka. 
 
Dyslektičtí asistenti 2 krát za rok hodnotili spolupráci se žáky, 2 byli posláni na kontrolní vyšetření. 
Vázla spolupráce s SPC u žáka s tělesným postižením, osobní asistentku většinou zastávala matka 
postiženého žáka.  
 
VP se zúčastnila školení týkající se problematiky integrovaných, navštěvovala školení pořádaná 
PPP. Určité rezervy máme ve vyhledávání dětí s VPU, někdy by nebyla na škodu větší pružnost – 
bude nutné se domluvit s třídními učiteli. V této oblasti je spolupráce s rodiči dobrá. 
 
Problémoví žáci: Většinou řešeni třídními učiteli, občas s účastí výchovného poradce. 
 Výraznější problémy řešeny s pomocí výchovných komisí – výborná spolupráce 
 s OSPODem či PPP, i s tř. učiteli. 

Obtížné je jednání s některými rodiči, kterým je potřeba vysvětlit nutnost  
navrhovaných opatření, která jsou v souladu se zájmy jejich dětí. Osvědčuje  
se včasné podchycení zájmu rodičů, individuální přístup, kdy se nepostupuje 
šablonovitě. 

 Bylo by možné a účelové zainteresovat i SRPdŠ a Radu školy. 
Vycházející žáci: Žáci jsou od září pravidelně informováni – osobně, vých. poradkyní.  
 Rodiče jsou informováni přes žákovskou knížku, třídní schůzky a společnou  
 schůzku. 
 Občas rodiče projeví zájem až při neúspěchu žáka. 
Problémy: Malý počet žáků, velký počet volných míst na středních školách, srovnávací testy  
 Cermat se píší už na konci ledna – řada žáků je přesvědčena, že bude přijata 
 i v případě špatných výsledků, což často odpovídá realitě. 
 Letos přijímací řízení proběhlo až na jednoho žáka bez vážnějších problémů. 
 
Je vychovávána nástupkyně výchovné poradkyně studující tento obor na Technické univerzitě  
v Liberci, která se informuje o veškerém dění ve VP, navštěvuje schůzky VP v PPP, ve šk. roce 
2008/2009 se zúčastní všech akcí VP. 
 

• Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování  
Počet individuálně integrovaných žáků - 8  
3x tělesné postižení, 2x vývojová porucha učení, 2x vývojová porucha chování, 1x zraková vada 
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U žákyň s vývojovou poruchou učení - i přes pravidelnou individuální práci občas přetrvávají 
problémy se čtením s porozuměním a se psaním delších slov. Při nápravě je využívána i práce na 
počítači. 
Žáci s vývojovou poruchou chování se snaží především pracovat na odstranění neklidu, poruchách 
v koncentraci soustředění a na odstranění mezer v oblasti vědomostní, porozumění, slovní zásoby 
i gramatiky. 
Spolupráce se žáky i rodiči je velmi dobrá.  
 

• Práce s talentovanými žáky 
Práce s talentovanými žáky odráží účast v naukových, sportovních i uměleckých soutěžích. 
Systematická práce se projevuje především ve sportovní a hudební oblasti, z naukových oblastí 
především v jazykových dovednostech a biologii, naopak k útlumu dochází v exaktních oborech, 
především v matematice. 
Radost máme ze stále vzrůstající úrovně výtvarné činnosti. 
 

• Zajištění speciální péče 
Logopedie - je odborně zajišťována logopedickou asistentkou (vychovatelka ŠD) . 
Logopedickou péči absolvovalo 14 žáků -10 žáků 1. ročníku, 3 žáci 2. ročníku a 1 žák 3. ročníku. 
Logopedická asistentka pomáhala odstranit vady výslovnosti i 10-ti předškolním dětem 
navštěvujících „Veselou školičku“ ve školní družině. 
 

• Realizace minimálního preventivního programu školy 
Program prevence proti zneužívání návykových látek je obsahem ,,Výchovy ke zdravému 
životnímu stylu“. 
Program prevence je zajišťován zkušenou preventistkou, která se pravidelně vzdělává na odborných 
seminářích, zajišťuje programy prevence pro žáky školy a spolupracuje s mnoha organizacemi 
pracujícími v oblasti prevence 

- např. s PPP (PEER program), Věznicí Rýnovice (prohlídka, beseda se žáky), Klubem na 
Rampě (festival dokumentárních filmů o lidských právech), s Městskou policií (beseda „Proč 
potřebujeme městskou policii“).... 

Účastní se jednání s rodiči projednávajících přestupky žáků z oblasti zneužívání návykových látek 
a šikany. 
Podpořila Projekt Šance, o. s. - na podporu pracovní a terapeutické dílny pro „naše Děti ulice“ tím, 
že uspořádala ve škole sbírku (28.11. 07). 
Úroveň preventivního programu dokládá skutečnost, že nebyl projednáván žádný závažný případ 
zneužívání návykových látek žáky školy.  
 
Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2007/2008 - viz. příloha č. 1 
 

• Řešené případy sociálně-patologických jevů  
12 výchovných komisí  (žák, rodiče, třídní učitel, vých. poradce, ředitel, zástupce OSPODu) 
Se 4-mi dětmi se řešily kázeňské problémy, u jednoho z těchto dětí ještě i slabý prospěch,  
agresivita vůči spolužákům a záškoláctví. Opatření, dohodnutá s tímto žákem a jeho zákonným 
zástupcem nebyla dodržována, proto se s nimi výchovná komise sešla opakovaně ještě na konci 
škol. roku. Se záškoláctvím měly problém další 4 žákyně, přičemž jedna z nich opakovaně. Žák 
s největším počtem neomluvených hodin (320) však už výchovnou komisí školy řešen nebyl, 
protože jeho problém setrval z předcházejícího škol. roku, kdy se výchovná komise snažila, avšak 
bezvýsledně, jeho chování řešit. Jeho přestupky byly postoupeny Policii ČR a OSPODu. 
Skryté záškoláctví se řešilo u dvou žáků. 
Všichni řešení žáci mají velmi složité rodinné prostředí. 
Šikana, drogová problematika a hráčství řešeno nebylo. 
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• Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase 
je poskytována vedoucími jednotlivých seskupení (učitelé, vychovatelky ŠD-ved. záj. kroužků, 
učitelé-trenéři, učitelé- práce s DPS), kteří si zvyšují svou odbornost v rámci seminářů, školení či 
zvyšováním trenérských tříd.  
 
 
10. Údaje o výsledcích kontrol 
 
1. Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec 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 19. 9. 2007 
 
 
Závěr: Nebyl zjištěn žádný přeplatek ani nedoplatek na dávkách nemocenského pojištění. 
           Neukládají se žádná opatření k nápravě. 
 
 
 
2. KHS LK ÚP v Jablonci nad Nisou provedla státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů  
    a plnění povinností dle Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES č. 178/2002,     
    kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad  
    pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti  potravin, dále dle zákona  
    č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném    
    znění. 
    Dne 6. 5. 2008 
 
 
Závěr:  
- ve varně je oprýskaný hnětač, nesnadná údržba, čistitelnost, možnost znečištění fyzikálními 
  částečky kovů – porušen čl. 4 odst. 2 ES 852/2004 o hygieně potravin, přílohy II, kapitoly V, 
  odst. 1 písm. f) 
  závada odstraněna v červenci 2008 
 
- poškozená pracovní deska jednoho stolu, možnost kontaminace a nárůst patogenů v porušené 
  necelistvé ploše, porušen čl. 4 odst. 2 ES 852/2004 o hygieně potravin, přílohy II, kapitoly 
  V, odst. 1, písmene f) 
  pracovní stůl vyřazen dne 12. 5. 2008  
 
- ve stravovacím úseku není vyčleněna stavebně oddělená denní místnost, tato navazuje bezpro-  
  středně na varnu – závada je stavebního rázu a dle sdělení vedoucí je zahrnuta do částečné   
  rekonstrukce kuchyně, která proběhne v tomto kalendářním roce. Nově vzniklý prostor denní   
  místnosti bude od varny oddělen polopříčkou a tím bude odsazena od prostoru varny. 
  polopříčka mezi denní místností a varnou byla postavena v rámci rekonstrukce ŠJ v měsíci 
  srpnu 2008 
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11. Další záměry školy, závěr 
 

• Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje, změny ve struktuře vzdělávací nabídky) 
Kapacita školy (počet tříd) se může udržet na současném počtu pouze za podmínky otevření 2 tříd 
v 1. ročníku a vytvoření nové (fotbalové) třídy v 6. ročníku. 
Počet zapsaných žáků do 1. ročníku školního roku 08/09 je optimistický – zvýšil se o 27 žáků oproti 
předcházejícímu roku. 
Naopak avízované problémy s počtem hráčů v FK Jablonec signalizují problém s otevřením nové 
fotbalové třídy v 6. ročníku, což by ve škol. roce 08/09 způsobilo snížení počtu tříd na 20. 
Škola zásadním způsobem profituje na žácích z cizích obcí, jejichž počet se pohybuje mírně nad 60. 
Ve spádovém obvodu školy žádné zásadní perspektivy růstu počtu žáků nejsou. 
Změny ve struktuře vzdělávací nabídky nejsou plánovány. 
 
 

• Vzdělávací, výchovné, investiční záměry – krátkodobé, dlouhodobé 
 
 krátkodobé dlouhodobé 
vzdělávací aplikace ŠVP do 2. a 7. ročníku podpora kurikulární reformy 
 vytvořit systém doplňování učiva zkvalitnit vzdělávání žáků sociálně  
  znevýhodněných 
 zvyšování efektivity výuky pomocí podpora Aj jako nástroje globální  
 nových metod komunikace 
 intenzivní využívání interakt. tabule rozšiřovat využívání informačních a  
  komunikačních technologií ve výuce 
 
výchovné spolupráce se škol. parlamentem proměňování vnitřní kultury a klimatu  
  školy 
 podpora multikulturních projektů vytvářet podmínky pro začleňování žáků- 
 a budování přeshraniční spolupráce cizinců 
 realizace minimálního preventivního prosazovat zdravý způsob života, snižovat  
 programu výskyt nežádoucího chování 
 ve škole vybudovat systém tříděného enviromentální vzdělávání 
 odpadu 
 
investiční rekonstrukce zahrady ŠD rekonstrukce tělocvičny 
záměry rekonstrukce WC (ZŠ, ŠJ) rekonstrukce vstup. šaten (pokračování)  
 + vestibulu 

 rekonstrukce učebny fyziky 
 modernizace počítačových učeben 
 rekonstrukce átria 

• vývojové trendy 
pozitivní 
- zkvalitnění prezentace školy na veřejnosti a intenzivnější spolupráce s MŠ se projevila ve vyšším 
počtu zapsaných žáků do 1. ročníku 
- počet žáků (488), počet tříd (21) a průměr žáků ve třídě (23,2) je stabilní, nemění se  
- zvýšil se počet vyznamenání, z 46 % na 47% 
- počet a výsledek opravných zkoušek je naprosto shodný s předcházejícím rokem 
- nezvyšuje se počet žáků přímo (bez opr. zk.) opakujících ročník, v posledních třech letech zůstává 
počet – 1 
- snížil se počet zameškaných hodin, z ø 113 hod. na žáka na ø 104 hod.  
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- počet neomluvených hodin se sice dramaticky trojnásobně zvýšil, ale protože 320 hodin ze 400 
způsobil jeden žák (řešeno Policií ČR, OSPODem a soudním řízením), zbývajících 80 hodin 
připadajících na zbytek žáků školy je oproti loňskému roku nižší (vloni 119)  
- počet výchovných komisí se nepatrně snížil, ze 14 na 12 
 
kvalita srovnávacích testů je na podobné úrovni jako v loňském roce 
Kalibro (3., 5., 7., 9. roč.) 
až na český jazyk v 5. ročníku byli žáci ve všech kategoriích vysoko nad republikovým průměrem 
Cermat (9. roč.) 
ve všech sledovaných dovednostech byl průměr úspěšnosti školy značně vyšší než průměr  
úspěšnosti základních škol ČR, vyšší než průměr úspěšnosti ČR celkem (ZŠ + víceletá gymnázia) 
v porovnání s průměrem kraje jsou rezervy především v matematice, naopak úspěšné je srovnání 
v českém jazyce 
 
Pozitivní hodnocení si zasluhují výsledky vědomostních a sportovních soutěží, právě tak jako 
kulturní vystoupení, neboť některé z těchto výsledků či vystoupení se neztratily ani v krajské 
konkurenci, sportovní úspěchy měly až celorepublikový dosah. 
 
 
negativní  
snížil se počet pochval, z 51% na 46% 
zvýšil se počet snížených známek z chování (porovnání závěru šk.r.) - 2, ze 4,3% na 4,5% 
 - 3, z 1 žáka na 2 žáky 
snižování úspěšnosti výsledků matematiky (Cermat, soutěže) 
 
 

Závěr 
 
Školní rok 2007/2008 uvádí v život školní vzdělávací program (1., 6. roč.), první evaluaci školy 
s prosazováním projektových metod ve výuce ve spolupráci s používáním nového „média“ 
- interaktivní tabule. Žáci začínají „staronově“ pracovat ve školním parlamentu a úspěšná 
prezentace školy na veřejnosti přivádí do školních lavic přes 60 zapsaných žáků do 1. ročníku. 
Vstup do školy se pyšní přestavěným šatnovým prostorem pro žáky 7. – 9. ročníku a školní jídelna 
prošla na základě energetického auditu kompletní rekonstrukcí budovy. 
 
Škola na své vzdělávací cestě pokročila zase kus dopředu, poděkování patří všem, kdo se o to 
zasloužili. 
 
Největší poděkování patří čtyřem žákyním devátého ročníku, které se aktivně podílely na záchraně 
lidského života. 
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Přílohy 
 
 

Příloha č. 1 
 
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOL.ROK 2007/2008 
 
 
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 I. a II. stupně v předmětech: prvouka, přírodověda, 
rodinná a občanská výchova, pracovní a technické 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  
/19., 22. a 27.5.08/  sami seznámili s drogovou problematikou a s metodami předání informací. Poté 
pracovali přímo se svými spolužáky ze 6. tříd 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 šestými třídami 29. 5. 2008 6. b /8-10 hod/ 
  6. a /10 – 12 hod/ 
Tato forma prevence je pro děti zajímavá, neformální a neběžná, setkává se u dětí jak v 6. třídách,  
tak i u aktivistů s kladnou odezvou. 
Předpokládáme, že proškolení  aktivisté by využili své nabyté znalosti a mohli pokračovat v dalším 
roce s prací v nových 6. třídách. 
 
Vzdělávání metodika prevence 
Mgr. Kopalová využila nabídky proškolovacích akcí pro metodiky prevence a navštívila tyto 
aktivity: 
24. 10. 2007 prohlídka Věznice Rýnovice 
16. 4. 2008 beseda se zástupci organizací pracující s problémovými dětmi města Jablonec n. N. 
 
Osvětová činnost 
Učitelé školy informovali rodiče na třídních schůzkách o plánovaných akcích preventivního 
programu, o 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. 
Odebíráme odborný časopis pro sociálně patologické jevy  „Závislosti a my “, kde se seznamujeme 
s aktualitami v této oblasti. 
 
Další iniciativy : 
- ve třídách  5. a   a   5. b  dne 26. 9. 2007 proběhl seminář o kouření. Součástí semináře bylo 
 i vyplnění anonymního dotazníku o sledování incidence kouření a síly závislosti v jednotlivých 
věkových skupinách. 
- žáci  9. a, c  tříd navštívili v rámci Týdne proti drogám 1. 10. 2007  přednášku s besedou „Rodinné 
vztahy a alkohol“. Žáci 9. b a  8. c se zúčastnili přednášky odborných pracovníků Věznice 
Rýnovice. Žáci 8. A, B shlédli komponovaný pořad „Negativní vliv drog na kriminalitu mládeže“. 
 



 25 

- podpořili jsme Projekt Šance, o. s. - na podporu pracovní a terapeutické dílny pro „naše Děti 
ulice“ tím, že jsme uspořádali sbírku 28.11. 2007 a  vysvětlili dětem potřebnost podpory tohoto 
projektu. Za to jsme obdrželi poděkování. 
 
- zúčastnili jsme se v rámci 10. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských 
právech  „Jeden svět“ v Klubu na Rampě  se 4., 5., 6., 7., 8.,  a 9. třídami. Každý ročník měl 
promítání jiného dokumentu cyklu Emotikony. 
- v ročnících  2. - 6. proběhl  29. 4. 2008 protidrogový motivační hudební program 
 „Na rovinu“. 
 
- využili jsme nabídky manažera prevence kriminality a objednali přednášku na 19. 5. 2008 pro 
všechny 7. ročníky „Proč potřebujeme městskou policii“, kde se děti seznámily se základy zákona  
o přestupcích, o dodržování veřejného pořádku a s dalšími tématy. 
 
- 26. 6. 08 se třídy 9. b, 9. c. a 8. b zúčastnily v rámci prevence kriminality  Dne Integrovaného 
záchranného systému v prostoru Horního náměstí. 
 
- učitelé Tv v rámci projektu „Šplhoun“, „Běh do schodů“ a „Žonglér“ motivovali děti 
k upřednostňování sportu před konzumací drog. 
 
Řešení problémových situací 
 
18. 9. 2007 jsme společně s p. ředitelkou a třídní učitelkou  řešili  problém kouření dětí 8. tříd 
v přilehlém parčíku za školou. Rodiče byli seznámeni s prohřeškem svého dítěte.  
 
Kontrolní činnost programu 
 
Kontrolu plnění Minimálního preventivního programu provádí ředitelka školy. Zásadní závěry jsou 
uvedeny ve výroční zprávě školy. 
 Vypracovala: Mgr. J. Kopalová 
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Příloha č. 2 
 

PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

 
 
 

V tomto školním roce pracovala 4 oddělní ŠD pro děti od 1. do 5.třídy. Oddělení byla naplněna 
v průměru 30 žáky. 
Provoz družiny probíhal od 6,00 do 8,00 hodin a od 11,40 do 16,30 hodin. V pondělí a ve středu 
do 17,00 hodin. 
V tomto školním roce začalo pracovat 1 oddělení ŠD podle ŠVP „Maják“. Do činnosti byly 
zařazeny tyto projekty: Kdo jsem já a kdo jsi ty 
 Pojďte s námi do pohádky 
 Kniha – nejlepší přítel 
 Příroda na podzim 
 Čertovsko-mikulášské hrátky 
 Symboly vánoc 
 Přišla zima 
 Masopust 
 Láska a přátelství 
 Příroda se probouzí 
 Týden s hudbou 
 Afrika 
 Velikonoce 
 Čas výletů 
 Olympiáda 
 
Starší oddělení pracovala systémem zájmových a rekreačních činností se zařazováním menších 
i větších projektů. Hlavní náplní byla celoroční družinová hra „Cesta kolem světa“. 1. oddělení 
se ke hře připojilo projektem „Afrika“ a výtvarné práce tohoto projektu byly oceněny na soutěžní 
výstavě škol v Eurocentru. 
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Další akce konané ve školní družině v průběhu šk. roku 2007/2008: 
 
4. 10. Pohádková zahrada 
31. 10. Haloween 
6. 12. Čertovská diskotéka a hry 
13. 12. Vánoční výstava v jídelně 
10. – 14. 12. Výroba přání pro léčebnu dlouhodobě nemocných 
20. 12. Vánoční besídky 
24. – 28. 1. Vycházky ke krmelci 
30. 1. Beseda s myslivcem 
14. 2. Valentýn – 1. tř. : soutěž  „Sympaťák a sympaťačka 2008“ 
  2. tř. : soutěž „Kreativní účesy“ 
  3. – 5. tř. : diskotéka 
21. 2. Svatba + výuka tance a společenského chování 
17. 3. Velikonoční dílna 
21. – 22. 3. Velikonoční prázdniny 
10. – 17. 4. 3. a 4. oddělení: soutěž Sympaťák 2008 a Miss 2008 
17. a 22. 4. Besedy s policistkou 
5. – 7. 5. Výtvarná výstava v Domě porozumění v Rýnovicích 
12. 5. – 5. 6. Olympiáda ŠD 
29. 5. „Květinový den“ – oslava MDD 
 
 
V rámci ŠD pracovaly tyto kroužky:  
 Veselá školička p. vych. Jarešová 
 Výtvarné činnosti 1. tř. p. vych. Jarešová 
 Výtvarné činnosti 2. –  4 .tř. p. vych. Vaníčková 
 Jóga 1. tř. p. vych. Prokešová 
 Jóga 2. –  5. tř. p. vych. Prokešová 
 Aerobic + stepaerobic p. vych. Prokešová 
 Vaření p. vych. Prokešová 
 Divadelní  „Makovička“ p. vych. Vaníčková 
 
 
Každý týden ve ŠD probíhala logopedická péče s p. vych. Adámkovou pro děti z „Veselé školičky“ 
a 1. a 2. třídy. 
Během května proběhla pedagogická praxe 3 studentek SPgŠ v Liberci. 
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12. Základní údaje o hospodaření školy 
 
R O Z V A H A 
ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 
  

STAV k 31. 12. 2007 v Kč 
  

AKTIVA  

  

A) STÁLÁ  AKTIVA 547 460,00 

  

     1. Dlouhodobý nehmotný majetek 445 741,60 

     2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -445 741,60 

     3. Dlouhodobý hmotný majetek 10 805 729,50 

     4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -10 258 269,50 

  

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 3 526 579,58 

  

     1. Zásoby 61 504,48 

     2. Pohledávky 346 724,00 

     3. Finanční majetek 3 114 220,10 

     5. Přechodné účty aktivní 4 131,00 

  

ÚHRN AKTIV 4 074 039,58 

  

  

  

  

PASIVA  

  

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1 476 196,99 

  

    1) Majetkové fondy 548 620,00 

    2) Finanční fondy 734 837,66 

    5) Výsledek hospodaření 192 739,33 

  

D) CIZÍ ZDROJE 2 597 842,59 

  

     3) Krátkodobé závazky 2 341 010,59 

     5) Přechodné účty pasivní 256 832,00 

  

ÚHRN PASIV 4 074 039,58 
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3113  Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 
     
     
Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem  
Dotace na provoz MÚ 4 859  4 859  
Dotace KÚ vč. grantů 16 122  16 122  
Stravné 1 422  1 422  
Pronájmy 0 516 516  
Ostatní výnosy 30  0  
Čerpání z rezervního fondu 145  145  
VÝNOSY CELKEM 22 578 516 23 094  
Dotace investiční MÚ   0  
Dotace investiční KÚ   0  
     
Spotřeba materiálu 261  261  
DDHM 692  692  
Potraviny 1 421  1 421  
Voda 209 7 216  
Teplo 2 319 101 2 420  
Plyn 6 1 7  
Elektrická energie 536 65 601  
Oprava a udržování - spotřebiče 160  160  
Opravy a udržování - drobná údržba 60  60  
Ostatní služby 458  458  
Telefony 49 19 68  
Internet 18  18  
Práce na dohody 49 131 180  
Náklady na účetní 72  72  
Jiné ostatní náklady  52  52  
Odpisy 93  93  
Náklady KÚ celkem vč. grantů 16 122  16 122  
NÁKLADY CELKEM 22 577 324 22 901  
Pořízení investic z dotace MÚ   0  
Pořízení investic z dotace KÚ   0  
     
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 192 193  
Finanční krytí HV     
     
     
Dotace MÚ celkem 4 859    
z toho: provozní 4 859    
           investiční     
Dotace KÚ provozní 16 122    
Dotace KÚ investiční     
     
     
Stav finan. prostředků k 31.12.2007:     
Běžný účet 3 046    
z toho: MÚ 683    
           KÚ 1 722    
           krytí rezervního fondu 465    
           krytí investičního fondu 155    
           krytí fondu odměn 21    
Běžný účet FKSP 55    
Pokladna 12    
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Finanční a peněžní fondy k 31.12.2007:     
FKSP 94    
Rezervní fond 465    
Investiční fond 155    
Fond odměn 21    
     
     
Návrh MÚ na vypořádání HV :  
  
Zlepšený výsledek hospodaření ve výši   193 tis. Kč převést do roku 2007 v následujícím členění -   
190 tis. Kč do rezervního fondu a 3 tis. Kč do fondu odměn.  
     
 
 
Komentář 
Kladný hospodářský výsledek 193 tis. (doplňková činnost) 
byl rozdělen takto:.  
Rezervní fond:    190 tis. 
Fond odměn:                    3 tis. 
     

Investice 
Ze státního rozpočtu:                                                         0,00 Kč 
Z rozpočtu zřizovatele:                                              0,00 Kč                               
Z vlastních zdrojů:                                                     99 595,00 Kč                       
 
Výsledky inventarizace 
Inventarizační komise nezjistila žádné rozdíly. Skutečný stav majetku se rovná stavu účetnímu. 
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Přivítání návštěvy z Vietnamu 
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Použité zkratky 
 
dí/chl dívky/chlapci 
hud. odd. hudební oddělení 
ICT informační a komunikační technologie 
IT  informační technologie 
interakt. tabule interaktivní tabule 
jazyk. vzd. jazykové vzdělávací 
kat. kategorie 
lit. soutěž literární soutěž 
m. místo  
MDD  Mezinárodní den dětí 
ml./st.  mladší/starší 
opr. zk.  opravná zkouška 
ped. praxe pedagogická praxe 
prac. dílny pracovní dílny 
roč. ročník 
st. stupeň 
ŠVP školní vzdělávací program 
THP technicko-hospodářský pracovník 
úv. úvazek 
ved. záj. kroužků vedoucí zájmových kroužků 
VP výchovná poradkyně 
VPU vývojové poruchy učení 
zást. řed. zástupce ředitele 
ZOH zimní olympijské hry 
 
 
Zkratky organizací   
BC basetbalový klub 
DPS dětský pěvecký sbor 
FK fotbalový klub 
KHS LK ÚP Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 
Měst. divadlo Městské divadlo 
MěÚ městský úřad 
MŠ mateřská školka 
OSPOD oddělení sociálně právní ochrany dětí 
PC pedagogické centrum 
Ped. fak. TU Liberec  Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec 
PPP pedagogicko-psychologická poradna 
ŠD školní družina 
ŠJ školní jídelna 
SPC speciální pedagogické centrum 
SPgŠ střední pedagogická škola 
SRPdŠ sdružení rodičů a přátel školy 
SŠ střední škola 
ZŠ základní škola 
ZUŠ základní umělecká škola 
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Zkratky učebních předmětů 
 
Aj anglický jazyk 
Čj český jazyk 
D dějepis 
Ch chemie 
Inf informatika 
Nj německý jazyk 
Ov občanská výchova 
Př přírodopis 
Psa pohybově sportovní aktivity 
Tv tělesná výchova 
Vv výtvarná výchova 
Z  zeměpis 
 


