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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
Školská rada
Zástupci zřizovatele
Zvolení zástupci rodičů
Zvolení zástupci učitelů

: Základní škola
Školní druţina
Školní jídelna

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

900 ţáků
150 ţáků
1000 jídel

: Caklová Boţena, Mgr. Krajina Miroslav
: JUDr. Karlovská Pavla, Mitáčková Jindřiška
: Mgr. Kopalová Jitka, Mgr. Srbová Alena

Školská rada schválila výroční zprávu dne 15. října 2010.
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………………………
JUDr. Pavla Karlovská
předsedkyně ŠR

2. Organizace studia



Rámcový vzdělávací program 79-01-C/01 Základní škola, 1., 2., 3. a 6., 7., 8. ročník.
Stávající obor vzdělání (dobíhající) 79-01-C/001 Základní škola, 4. – 5. ročník a 9. ročník.



Změny v organizaci studia (důvody změn)
Počet tříd se sníţil o 1, z 20 na 19.
V 6. ročníku se nepodařilo otevřít z nově příchozích ţáků třetí – paralelní třídu – fotbalovou.
Otevření této třídy je nezbytnou podmínkou pro udrţení stávajícího počtu tříd.
Sníţení počtu úvazkových hodin bylo personálně řešeno především menším vyuţitím učitelů
důchodového věku.
V 1. ročníku byly otevřeny opět dvě 1. třídy s výukou školního vzdělávacího programu (ŠVP)
s jednohodinovou dotací výuky anglického jazyka. Souhlas s výukou anglického jazyka v 1. třídě
vyjádřili rodiče svým podpisem.
ŠVP pokročil do 3. a 8. ročníku.
V ročnících s výukou ŠVP (1. - 3., 6. - 8.) se jiţ 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.
Pro chlapce v 6. ročníku., fotbalisty, kteří byli zařazeni do běţné třídy, se Psa vyučují jako zájmový
krouţek.
Německý jazyk – první cizí jazyk (moţné zahájení výuky - od 4. ročníku).
Na 1. st. se nevyučuje jiţ 6 let z důvodu nezájmu rodičů a dětí o jeho výuku.
Na 2. st. byla výuka ukončena 9. ročníkem školního roku 2008 - 2009.
Škola musí řešit problém se zařazováním nově příchozích ţáků se znalostí pouze německého jazyka.
Tento problém je řešen intenzivním individuálním doučováním angličtiny a zajištěním krouţku
německého jazyka, aby tito ţáci přecházející z německého jazyka na jazyk anglický neztratili
dosaţenou úroveň jazyka německého.
Na výuku německého jazyka jako volitelného předmětu se hlásí pouze jednotlivci, takţe zajištění této
výuky také není jednoduché.
Volitelné předměty (od 7. ročníku) - nabídka pro školní rok 2009 - 2010
druhý cizí jazyk – německý, konverzace v anglickém jazyce, uţité výtvarné činnosti, technické
kreslení, seminář a praktika ze zeměpisu, přírodopisu, pohybové a sportovní aktivity, tvůrčí psaní,
domácnost, příprava pokrmů, finanční gramotnost, 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 ţáci vybrali:
volitelné: německý jazyk
7. roč. (2 hod.)
konverzace v anglickém jazyce
7. roč. (2 hod.)
konverzace v anglickém jazyce
8. roč. (1 hod.)
domácnost
8. roč. (1 hod.)
informatika – psaní všemi deseti, programování
8. roč. (2 hod.)
informatika – počítačová grafika a tvorba webových stránek 9. roč. (2 hod.)
pohybové a sportovní aktivity
7., 8., 9. roč. (2 hod.)
nepovinné: sborový zpěv
cvičení z matematiky

3. – 9. roč.
9., (8.) roč.
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Volitelné předměty (od 7. ročníku) - nabídka pro školní rok 2010 - 2011
V 7. ročníku si ţáci volili standardně 1 předmět ve dvouhodinové dotaci.
Ţáci dvou ročníků (8. a 9.) si poprvé v rámci 3-hodinové dotace volili 2 předměty, coţ je náročné
nejen po organizační stránce, ale i po stránce finanční, neboť vzniká více skupin s menším počtem
ţáků (průměrně 14).
druhý cizí jazyk – německý, konverzace v anglickém jazyce, uţité výtvarné činnosti, technické
kreslení, seminář a praktikum ze zeměpisu, přírodopisu, dějepisně-zeměpisný seminář a praktikum,
pohybové a sportovní aktivity, tvůrčí psaní, příprava pokrmů, domácnost, finanční gramotnost, etická
výchova, 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 ţáci vybrali:
volitelné:
konverzace v anglickém jazyce

7. roč. (2 hod. - 2 sk.)
8., 9. roč. (2 hod.)
9. roč. (1 hod.)
8. roč. (2 hod.)
7. roč. (2 hod.)
8., 9. roč. (1 hod. - 2 sk.)
7., 8., 9. roč. (2 hod. - 3 sk.)
8., 9. roč. (2 hod.)
8., 9. roč. (2 hod.)
8., 9. roč. (1 hod.)
8., 9. roč. (1 hod.)
8., 9. roč. (1 hod.)

německý jazyk
příprava pokrmů
pohybové a sportovní aktivity
uţité výtvarné činnosti
seminář informatiky - programování
seminář informatiky - psaní všemi deseti
finanční gramotnost
nepovinné:

sborový zpěv
cvičení z matematiky

4. – 9. roč.
9., (8.) roč.

3. Údaje o pracovnících školy



Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích

celkem
z toho ţeny

< 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

2,7

2,9

12,9

1

1,9

12,6

51 let důchodový
důchodový
věk
věk
11,9
0,4

9,5

0,4

celkem
30,8

25,4

Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích
odborná i
pedagogická
způsobilost
25,9

pouze odborná
způsobilost
0

Pouze
pedagogická
způsobilost
3,8

4

bez způsobilosti

Celkem

1,1

30,8

Specializované činnosti:
výchovný poradce
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor školního vzdělávacího programu
školní metodik prevence
koordinátor environmentální výchovy

1
2
2
1
2

Výchovný poradce školy je absolventem studia k výkonu specializovaných činností v souladu
s § 8 a § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Ostatní pedagogičtí pracovníci těmito
absolventy nejsou.



Ve škole pracují 3 okresní metodici – pro 1. stupeň ZŠ, pro český jazyk a přírodopis.



Počet nepedagogických pracovníků:
1 THP – úvazek 1,00
1 domovník – úvazek 1,00
9 úklidových pracovníků – úvazek 5,20
6 pracovnic ve školní jídelně – úvazek 5,5
Počet externích pracovníků:
2 pracovníci v ZŠ – úvazek 0,36



Změny v pedagogickém sboru:
Nástupy absolventů: 1
Odchody pracovníků: 2 – úvazek 2



Mzdové podmínky pracovníků:
Kaţdý 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)

11

studium výchovného poradce
probíhající (čtyři semestry)
mimořádné události a ochrana
obyvatel

1
1

práce s interaktivní tabulí

1

práce s interaktivní učebnicí

25

seminář TěloPraha (čtyřdenní)

3

kurz anglického jazyka (týdenní)

7

metodické a pedagogickopsychologické kurzy (jednodenní)

42
5

Vzdělávání ředitelky ZŠ:

konference v rámci veletrhu vzdělávání Ámos (Jablonec n. N.),
seminář „Ekoprojekty“ (osada Jizerka),
konference „Cesta ke kvalitě“ (Liberec),
seminář „Šablony“ (KÚ Liberec),
seminář „EU peníze školám“ (Spolkový dům, Jablonec n. N.),
pracovní dílna „Osobní asistence“ (Spolkový dům, Jablonec n. N.)

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

19

ŠD
ŠJ

5

Počet ţáků, dětí
425 (září 2009)
418 (červen 2010)
149
363

5. Výkon státní správy
Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb.
Rozhodnutí:
o přijetí do 1. ročníku
o nepřijetí do 1. ročníku
o přijetí do vyššího ročníku
o nepřijetí do vyššího ročníku
o povolení individuálního vzdělávání ţáka
o zrušení individuálního vzdělávání ţáka
o opakování ročníku
jiné důvody
Celkem

45
0
32
0
0
0
0
0
77

6. Výsledky výchovy a vzdělávání



Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku ZŠ
Ze 45-ti zapsaných ţáků bylo u 12-ti rozhodnuto o odkladu školní docházky, 2 děti po zápisu
přestoupily na jinou školu. Ze školního roku 2008/2009 nastoupilo po odkladu školní docházky
14 dětí.
Pro 45 ţáků bylo naplánováno ve školním roce 2010/2011 otevření 2 prvních tříd.



Údaje o přijímacím řízení do víceletých gymnázií
7 ţáků 5. ročníku se zúčastnilo přijímacích zkoušek na gymnázia, uspěli 2 ţáci.
1 ţák nastoupil do víceletého gymnázia ze 6. ročníku.
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Výchovná opatření

pochvala
jiná ocenění
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
sníţená známka z chování

Počet
1. pololetí
167
38
31
3
25 x 2. stupeň
1 x 3. stupeň

2. pololetí
209
31
28
2
19 x 2. stupeň
4 x 3. stupeň



Přehled prospěchu ţáků:
Prospělo s vyznamenáním: 185 ţáků (44 %)
Prospělo: 224 ţáci
Neprospělo: 9 ţáků
Opakuje ročník: 7 + 2 ţáci ukončili školní docházku
(4x přímo, 4x po opravných zkouškách, 1x po odkladu klasifikace)
Odklad klasifikace: 2 - 1x úspěšně
1x neúspěšně
Opravné zkoušky: 11
9 ţáků – 11 opravných zkoušek
2 ţáci vykonávali opravné zkoušky ze dvou předmětů - český jazyk, matematika (neúspěšně)
- český jazyk, chemie
(neúspěšně,
nedostavil se)
český jazyk
dějepis
chemie
matematika
celkem

počet
6
2
1
2
11

úspěšné
3
2
5

neúspěšné
3 (z nich se 1 nedostavil)
1 (nedostavil se)
2 (z nich se 1 nedostavil)
6 (4 ţáci vykonali neúspěšně 6 opr. zk.)

Po odkladu klasifikace:
5. ročník – 1 ţák opakuje
Po opravných zkouškách:
6. ročník – 1 ţák opakuje
7. ročník – 4 ţáci opakují (z nich 1 opakuje na jiné ZŠ, kam přestoupil)
8. ročník – 2 ţáci by měli opakovat (1 však ukončil povinnou školní docházku,
1 opakuje na jiné ZŠ, kam přestoupil)
9. ročník – 1 ţák by měl opakovat, ukončil však povinnou školní docházku
6. ročník - 1x přezkoušení ţáka plnícího povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona
7. ročník – 1x komisionální přezkoušení ţáka z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení
(28. 6. 2010)
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Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok

Zameškané hodiny:

celkem:
41 438

průměr na 1 ţáka:
98

Neomluvené hodiny:

113

0,27



Účast ve vědomostních soutěžích
účast

umístění

Mezinárodní soutěž
Taktik Výzva 2010
(ČR, SR, Německo – 11 051 soutěţících)

25 ţáků
93. místo (úspěšnost 87,5%)
6. – 9. ročník

Kraj
Biologická olympiáda, kat. C
Fyzikální olympiáda, kat. E
Matematika, Z9

2 ţáci
1 ţák
1 ţák

Okres
Biologická olympiáda, kat. C
Biologická olympiáda, kat. D
Fyzikální olympiáda, kat. F
Fyzikální olympiáda, kat. E

2 ţáci
2 ţáci
2 ţáci
4 ţáci

Archimediáda, 7. ročník
Matematika, Z5
Matematika, Z6
Matematika, Z7
Matematika, Z8
Matematika, Z9
Pythagoriáda, 6. tř.
7. tř.
Matematický klokánek
Matematický klokan
Hrátky s matikou
Anglický jazyk, kat. A 1
Anglický jazyk, kat. A 2
Český jazyk
Chemická olympiáda
„Díváte se kolem sebe“
(vyhlašuje SUPŠ sklářská, Ţelený Brod)
Zeměpisná olympiáda, kat. A
Zeměpisná olympiáda, kat. B
Zeměpisná olympiáda, kat. C
Dějepisná olympiáda
Já a počítač
Dopravní soutěţ

7., 11. místo
účast
účast

2., 3. místo, postup do krajského kola
5., 8. místo
19., 21. místo
1 úspěšný řešitel,
6. místo, postup do krajského kola
3x účast
3 druţstva
4., 5., 8. místo
2 ţáci
3., 12. místo, úspěšní řešitelé
3 ţáci
účast
2 ţáci
účast
6 ţáků
účast
1 ţák
9. místo, úspěšný řešitel
postup do krajského kola
5 ţáků
4 úspěšní řešitelé
3 ţáci
účast
3. ročník
účast
6. – 8. ročník účast
8. – 9. ročník účast
1 ţák
15. místo
1 ţák
6. místo
2 ţáci
11., 14. místo
(čestné uznání za slohovou práci)
4 ţáci
9., 17., 20., 24. místo
4 ţáci
2 ţáci
2 ţáci
2 ţáci
1 ţák
9 ţáků
2 druţstva
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3. místo, 3x účast
12., 25. místo
23., 26. místo
10., 14. místo
účast
5. místo
2x 4. místo

KALIBRO – ve školním roce opět proběhl stejný typ testování, ale došlo ke změnám ve způsobu
zadávání testů. Testování se týkalo předmětů český jazyk a matematika na obou stupních.
1) Nově byl zařazen 3. ročník – poprvé ţáci plnící program nového ŠVP a dopadli velmi
dobře.
2) U 3. a 5. ročníku se účastnili všichni ţáci ve třídách, v 7. a 9. ročníku se jednalo
o vybrané ţáky – zájemce o další studium.
3. třídy – český jazyk - účast 37 ţáků
Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR

70,1 %
(* škola = výrazně lepší výsledek)

3.A ZŠ Mozartova 80,9 %
nejúspěšnější ţákyně = 93,8 % Krivdová
nejméně úspěšný ţák = 49,1 %
3.B ZŠ Mozartova 78,5 %
nejúspěšnější ţákyně = 95,5 % Melová
nejméně úspěšná ţákyně = 44,4 %
matematika - účast 37 ţáků
Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR

61,9 %
( * škola = výrazně lepší výsledek)

3.A ZŠ Mozartova 77,2 %
nejúspěšnější ţákyně = 100 % Karlovská
nejméně úspěšná ţákyně = 55,2 %
3.B ZŠ Mozartova 81,6 %
nejúspěšnější ţákyně = 100 % Hojsáková, Melová, Peřina, Skoblíková
nejméně úspěšný ţák = 41,1 %
Závěr: v obou testováních se ţáci 3. tříd dostali výrazně nad průměr ČR.
5. třídy – český jazyk - účast 37 ţáků
Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR

65,5 %

5.A ZŠ Mozartova 66,0 %
nejúspěšnější ţák = 82,9 % Umlauf
nejméně úspěšný ţák = 48,0 %
5.B ZŠ Mozartova 62,1 %
nejúspěšnější ţákyně = 83,3 % Dolenská
nejméně úspěšný ţák = 41,1 %
matematika - účast 38 ţáků
Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR
5.A ZŠ Mozartova 69,0 %
nejúspěšnější ţák = 97,9 % Umlauf
nejméně úspěšný ţák = 22,9 %
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48,0 %

5.B ZŠ Mozartova
55,6 %
nejúspěšnější ţákyně = 91,7 % Montilla
nejméně úspěšný ţák = 12,5 %
Závěr: Ve srovnání tříd lze konstatovat vyváţený výsledek v českém jazyce (rozdíl 3,9%),
a výraznější rozdíl v testovaných otázkách v matematice (rozdíl 13,4 %).
Srovnatelný výsledek s českým průměrem v českém jazyce, výrazně nadprůměrný
výsledek v matematice u 5.A, stejně tak výsledkový nadprůměr u 5.B.
7. třídy - český jazyk - účast 35 ţáků
Čj

- průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR
vybraní ţáci ZŠ Mozartova

69,1 %
70,1%
(* škola = těsně lepší výsledek)
nejúspěšnější ţákyně
= 85,3 % Jägerová
nejméně úspěšná ţákyně = 49,8 %

matematika - účast 29 ţáků
Ma - průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR
vybraní ţáci ZŠ Mozartova

40,0 %
46,7 %
(* škola = lepší výsledek)
nejúspěšnější ţáci
= 93,7 % Anderle
nejméně úspěšná ţákyně = 10,0 %

Závěr: u 7. ročníků se jednalo o vybrané ţáky, v českém jazyce jsou v těsné shodě s českým
průměrem (1 % ve prospěch znalostí ţáků školy), v matematice je jiţ tradičně velmi
nízká úspěšnost – letos 40%, nad ní se dostali ţáci o 6,7 %.
9. třídy – český jazyk - účast 29 ţáků
Čj

- průměr úspěšnosti – ZŠ v ČR
vybraní ţáci ZŠ Mozartova
nejúspěšnější ţákyně
=
nejméně úspěšná ţákyně =

60,5 %
67,2 %
(* škola = lepší výsledek)

88,0 % Košková
52,8 %

matematika - účast 26 ţáků
Ma - průměr úspěšnosti – ZŠ v ČR
vybraní ţáci ZŠ Mozartova
nejúspěšnější ţákyně
nejméně úspěšný ţák

40,6 %
53,3 %
(* škola = lepší výsledek)

= 80,1 % Spurová
= 20,4 %

Závěr: Vybraní ţáci školy mají v obou testovaných předmětech lepší výsledky neţ průměr
úspěšnosti ZŠ v ČR, matematika je výsledkově horší, přesto mají ţáci školy v tomto
hodnocení 12,7 % nad český průměr.
10



Přehled prezentace výsledků zájmové a mimoškolní činnosti se odráţí ve výsledcích školy
v soutěţích sportovních, vědomostních a uměleckých a v prezentaci školy na veřejnosti –
např. keramické dílny, výtvarné prezentace v Eurocentru, radniční věţi a v Domě porozumění
v Rýnovicích, na jevišti Městského divadla při Mozart revui a vystoupeních dětských pěveckých
sborů.
zájmové kroužky :

sportovní

míčové hry
atletika
sportovní lezení
florbal
orientační běh
kopaná (6. ročník)

jazykové

anglický jazyk
německý jazyk

ostatní

keramický

V rámci školní druţiny pracovaly tyto krouţky:
veselá školička, výtvarné činnosti, pohybová výchova, jóga, dramatická výchova, pokusy
a rošťárny, hudební hrátky, aerobic a stepaerobic, vaření.



Uplatnění absolventů školy
Studium maturitní obory

Počet vycházejících ţáků
64

Studium učební obory

gymnázium

SOŠ

SOU

13

33

18

Z devátých tříd vycházelo 62 ţáků, z nich 1 ţák neprospěl při opravné zkoušce (nedostavil se),
základní vzdělání ukončil 8. ročníkem.
Z osmých tříd vyšli 2 ţáci,
z nich 1 ţák neprospěl při opravných zkouškách
(nedostavil se), základní vzdělání ukončil 7. ročníkem.



Veřejně prospěšná činnost školy
Kultura:
vystoupení ţáků 4.A v domech pro seniory k Vánocům a ke Dni matek, vystoupení
DPS Vrabčat „Společně nejen na jevišti“, realizace výstavy dětských prací v radniční
věţi (ŠD), vystoupení DPS v rámci Jabloneckého hudebního festivalu
Ekologie:
sběrová aktivita (papír, pouţité baterie, drobná elektrotechnika), úklid Jizerských hor,
zimní přikrmování zvěře
Sociální oblast: sbírka pro občanské sdruţení Píšťalka, které pomáhá dětem a mladým lidem se
získaným handicapem, sbírka pro Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci,
keramické výrobky do aukce v rámci výtvarné výstavy jabloneckých škol pro dětské
oddělení jablonecké nemocnice, poskytování zázemí nejrůznějším organizacím pro
svá setkání, např. školským zaměstnancům – důchodcům, občanům Mšena při
projednávání svých bytových záleţitostí apod.
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7. Řízení školy
Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro rok 2009/2010
a/ vzdělávací:
aplikace ŠVP do 3. a 8. ročníku
Průběţná kontrola a úprava učiva ŠVP probíhala v rámci schůzek předmětových komisí
(koordinace tématických plánů, přípravy projektů, doplnění projektových dnů, vyhledávání materiálů,
vzájemné hospitace učitelů).
1. st. realizoval revidovanou projektovou část ŠVP projektem Vánoční slavnosti.
„Školní program EVVO“ obohatil 1. – 5. ročníky o zajímavé „ekoprojekty“.
Na 2. stupni byli ţáci zapojeni do projektů Evropské státy za olympijským vítězstvím (6. ročník),
Husitství (7. ročník) a všichni ţáci se zúčastnili celoškolního projektu k 65. výročí osvobození ČSR.
V 8. ročníku byla zahájena výuka předmětu Výchova k volbě povolání (v rámci pracovní výchovy)
a rozšířena výuka volitelných předmětů v rozsahu 3-hodinové dotace - 2 zvolené předměty.
Pro školní rok 2010 – 2011 byl stejný systém připraven i pro 9. ročník, coţ bylo organizačně značně
náročné.
stanovit přiměřená kritéria hodnocení, seznámit s nimi včas žáka i rodiče
Tato kritéria byla aplikována pro slabě prospívající ţáky. Vţdy po čtvrtletních pedagogických
poradách bylo neprospívajícím ţákům stanoveno „minimum“ učiva potřebné k dostatečnému zvládnutí
vyučovaného předmětu a byly stanoveny podmínky = moţnosti oprav známek (s dostatečným
časovým předstihem), to vše bylo ţákovi a rodičům předáno písemně prostřednictvím ţákovské
kníţky, případně ještě projednáno ústně. V řadě předmětů byl tento postup jednoznačným přínosem.
zavádět práci s interaktivní učebnicí
Práce s interaktivní učebnicí byla zavedena na 2. st. ZŠ v předmětu anglický jazyk.
Práce s touto novou učební pomůckou výrazně zvyšuje úroveň výuky, pro školu je však finančně drahá
a pro vyučující zpočátku časově velmi náročná. Vyuţití interaktivní učebnice ocení především ţáci
se zájmem o daný předmět.
V 7. ročníku je vyuţívána učebnice nakladatelství Fraus, kterému jsme se díky naší aktivní spolupráci
stali partnerskou školou a tím jsme získali výrazný finanční bonus, jak při nákupu učebnic, tak
ve vyuţívání jejich didaktických seminářů.
zkvalitňovat práci s interaktivní tabulí
Zkvalitňování práce s interaktivní tabulí souvisí nejen se vztahem pedagoga k vyuţívání informačních
technologií (např. pro mladé učitele je jejich vyuţívání naprostou samozřejmostí), ale také
s moţnostmi seznamování se s vývojovými trendy v této oblasti.
Proto jsou kaţdoročně do ZŠ zváni zástupci firmy ART Vision spol. s.r.o., aby prezentovali novinky
interaktivního systému Active Board, a zástupci nakladatelství Fraus, aby seznamovali pedagogy
s novými trendy interaktivních učebnic v návaznosti na uvedený systém interaktivních tabulí.
Motivačním prvkem vyuţívání této výukové techniky je i moţnost její prezentace před rodičovskou
veřejností v rámci třídních schůzek či dnů otevřených dveří.
b/ výchovné:
posilovat žákovskou samosprávu
Ţákovskou samosprávu představuje školní parlament, do kterého jsou voleni zástupci ze tříd
5. – 9. ročníku. Školní parlament výrazným způsobem přispívá k propagaci školy před rodičovskou
veřejností. Připravuje program pro děti ze sousedních mateřských škol (Sportovní den Brouka Pytlíka,
Mikuláš), děti z parlamentu pomáhaly při Dnech otevřených dveří naší školy pro rodiče budoucích
prvňáčků, svým spoluţákům zpestřily výuku zorganizováním školního Mikuláše. Podílely se
na organizování sbírky pro Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci.
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Se školním parlamentem spolupracovaly paní učitelky - Mgr. B. Halíková a Mgr. J. Lejsková, oběma
patří za jejich práci poděkování!
účastnit se projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům „Jsme lidé jedné Země“
Projektu se účastnily obě třídy 7. ročníku a v rámci jednotlivých činností si mohli ţáci uvědomit
důleţitost stanovení lidských práv a výhodu toho, ţe ţijí v právním státě. Seznámili se s problematikou
uprchlictví a strávili jedno dopoledne s cizincem, který jim přiblíţil ţivot Vietnamců. Projekt je
přínosem i v tom, ţe jeho součástí je e - learning, věnovaný problematice souţití s jinými u nás ţijícími
kulturami a poznání jejich historie i současnosti. Zástupci obou tříd si také mohli vyzkoušet, jaké to je,
kdyţ děti učí děti, protoţe své poznatky z projektu pouţili při přípravě hodiny pro ţáky 5. ročníku,
kterou také sami odučili.
představovat žákům kladné vzory
Představování kladných vzorů ţákům probíhá nejen v souvislosti s obsahem výuky, ale je systematicky
doplňováno v souvislosti s
- aktuálními významnými výročími:
v rámci projektu k 20. výročí sametové revoluce byla prezentována velká sbírka fotografií vůdčích
osobností tohoto období s jejich podpisy, s projektem k 65. výročí osvobození ČSR se ţáci mimo jiné
také seznámili i s p. N. Wintonem a jedním z jeho zachráněných dětí – p. Graumannem
- či jinými událostmi:
- se zimní olympiádou, kdy bylo ţákům prezentováno 6 účastníků této olympiády,
absolventů naší ZŠ,
- s úspěšnou sezónou FK Baumit Jablonec byla uskutečněna beseda ţáků s jeho předními hráči
a trenéry,
- předávání cen nejúspěšnějším sportovcům školy na Mozart revui zajišťují významné sportovní
osobnosti našeho regionu atd.
Kladnými vzory jsou pro ostatní i samotní spoluţáci – vítězové nejrůznějších soutěţí, ale především
drţitelé ceny Fair Play!
zkvalitňování soužití třídních kolektivů
Zkvalitňování třídních kolektivů se soustředí na 6. ročník, ve kterém se budují nové třídní kolektivy
pro náročné období dospívání, puberty. Z tohoto důvodu je pro kaţdou třídu tohoto ročníku na začátku
školního roku organizován 2-denní harmonizační pobyt v Radostíně u Sychrova. Program tohoto
pobytu zajišťuje metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel a psycholog, který v rámci svého
programu se ţáky zpracovává o třídním kolektivu zprávu pro třídního učitele, kde ho seznamuje
s klady a zápory kolektivu i jednotlivců a především upozorňuje na moţná rizika.
V této souvislosti je velmi kladná spolupráce s PPP.
navázání spolupráce s organizacemi z oblasti péče o životní prostředí
Ve škole pracují 2 koordinátoři pro environmentální výchovu – 1 pro 1. st. ZŠ,
1 pro 2. st. ZŠ.
Navázali spolupráci s organizací - M.R.K.E.V.,
oba se zúčastnili krajské konference v České Lípě,
- Střediskem ekologické výchovy Český ráj.
Tuto spolupráci promítli do Školního programu EVVO, v rámci kterého proběhla řada zajímavých
„ekoprojektů“ na 1. st. ZŠ.
c/ organizační:
zpracovat cíle, nástroje a časový plán vlastního hodnocení školy
Ředitelka ZŠ se zúčastnila konference Cesta ke kvalitě, kde se seznámila se zkušenostmi s evaluací
z různých typů škol, coţ vedlo k zamyšlení nad způsobem vlastního zpracování.
Byl vybrán tým zpracovatelů, zpracovány cíle, nástroje však v plném rozsahu stanoveny nebyly, právě
tak jako jsou rezervy v časovém plánu. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní byl zkvalitněn dotazník
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pro rodiče, k hodnocení vedení ZŠ byly vyuţity výsledky výzkumu – dotazníkového šetření ke zjištění
motivace pedagogických pracovníků, zpracované v rámci diplomové práce Bc. J. Koškové.
Zpracování cílů, nástrojů a časového plánu vlastního hodnocení školy nebylo provedeno v plném
rozsahu a je třeba v něm ještě pokračovat.
nabídnout vzdělávání rodičům žáků
Na jednání SRPdŠ a na třídních schůzkách (9., 10. listopad 2009) jsme rodičům prezentovali naši
nabídku o moţnostech jejich vzdělávání u nás v ZŠ. Do konce listopadu jsme zjišťovali jejich zájem,
ten však projevilo pouze několik jednotlivců, kteří měli ještě navíc v předvánočním období časové
problémy. Proto jsme přehodnotili časový plán a nabídku jsme zopakovali na jarních třídních
schůzkách s tím, ţe v případě přiměřeného zájmu by výuka mohla začít se začátkem nového školního
roku 2010 – 2011 tak, aby si rodiče mohli připravit časový prostor k zajištění volného času
k pravidelné docházce.
Na základě předběţného ohlasu na tuto druhou nabídku předpokládáme zahájení vzdělávání rodičů
od školního roku 2010 – 2011.
d/ provozní:
rekonstrukce vstupních šaten (pokračování) + vestibulu
Příprava projektu (jaro 2010): zpracování návrhu úprav interiéru (projednáno s OHS a HZS)
zpracování návrhu systému vstupních dveří (atypické, pojezdové)
Realizace projektu (červenec, srpen 2010): provedení bouracích prací,
instalace nových vstupních dveří,
oprava dlaţby,
malování,
zajištění úklidových prací
zřízení relaxační místnosti pro žáky (čítárna)
Relaxační místnost byla zřízena ve 2. patře 2. st. ZŠ, v méně frekventované části.
Prostor byl vymalován a vybaven novým nábytkem tak, aby v něm mohly být umístěny kníţky
ze školního fondu. Pro příjemnou atmosféru ještě chybí dovybavení pohodlným sedacím nábytkem.



Spolupráce se Školskou radou
Školním rokem 2009 – 2010 vstoupila Školská rada do druhého roku svého působení.
Na podzim roku 2009 velmi pozorně prostudovala výroční zprávu a poté ji schválila.
Dále se velmi aktivně zabývala zkvalitněním podmínek stravování ţáků o přestávkách.
Vyhodnotila stávající stav a iniciovala snahu o jeho zlepšení, čímţ motivovala jeho celé přebudování.
Školská rada přichází s podněty nejen ke zlepšení školního prostředí (např. poskytování papírových
ručníků ve třídách 1. st. ZŠ), ale i zlepšení image školy na veřejnosti (např. modernizace webových
stránek).
Školské radě přejeme, aby ve společné dobrovolné práci i nadále nacházela smysl, viděla za sebou
výsledek a její setkání byla zajímavá a přínosná.



Spolupráce s rodiči
Probíhá ve třech rovinách - v rámci organizací, třídní spolupráce a pomoci při zajišťování
volnočasových aktivit dětí.
Zástupci rodičů téměř ze všech tříd pracují ve Sdruţení rodičů a přátel dětí školy (SRPdŠ), které
se schází 2x ročně vţdy před třídními schůzkami (listopad, duben). SRPdŠ schvaluje a plánuje
hospodaření se svými příspěvky, sleduje program školy a vyjadřuje se k němu, vznáší kritické
připomínky, čímţ pomáhá vedení školy a učitelům včas předcházet nedorozuměním, aktivním
přístupem poskytuje škole pomoc při jejím rozvoji.
Rodiče ţáků - zpěváků se také scházejí na shromáţděních Kruhu přátel DPS Vrabčáci, kde sledují
sborovou činnost, její sladění se školními povinnostmi a kontrolují hospodaření s příspěvky.
14

Třídní spolupráce s rodiči se odráţí v organizační pomoci rodičů při školních exkurzích, nejrůznějších
vystoupeních dětí, pomáhají s přepravou dětí na soutěţe, se sběrovou aktivitou, finančně pomáhají
sponzorskými dary atd. Vzorová spolupráce třídního kolektivu s rodiči byla ve třídě 2.A.
Rodiče pomáhají i při zajišťování volnočasových aktivit dětí, např. organizují krouţek atletiky.



Spolupráce s dalšími organizacemi

MěÚ Jablonec n. N.
. poskytnutí prostorů pro pobočku Městské knihovny, Městské policie,
poskytnutí prostor pro volby (květen 2009 – do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR),
účast ţáků na kulturních akcích pořádaných MěÚ,
pomoc ţáků při úklidu zelených ploch ve Mšeně (Den Země)
Městská knihovna
. návštěva vzdělávacích programů pro ţáky především 1. st. ZŠ,
pomoc při školních projektech
Městské divadlo
. návštěva školních divadelních představení
Eurocentrum . účast na akcích Ámos, výstava jabloneckých škol, návštěva kulturních programů
Muzeum skla
a biţuterie
. vzájemná pomoc při školních i muzejních projektech
MŠ
. návštěva výuky I. st. ZŠ, sjednocení poţadavků na základní návyky dětí,
poskytování školního sportovního zázemí potřebám MŠ, vzájemná návštěva
kulturních akcí, „Veselá školička“ pro předškoláky, spolupráce se ţákovským
parlamentem
SŠ
. přijímací řízení, soutěţe ţáků, další vzdělávání učitelů, poskytování
sportovního zázemí ZŠ potřebám SŠ, návštěvy Dnů otevřených dveří, školních
akademií, pedagogická praxe 1 studentky ve ŠD
ZUŠ
. vzájemná pomoc pedagogická (spolupráce na projektech, zajišťování soutěţí),
materiální, prostorová, v ZŠ jsou dislokovaná pracoviště hudebního oddělení
Vikýř
. zajišťování ţákovských soutěţí, seminářů pro pedagogy, pracovních dílen
OSPOD
. účast na výchovných komisích školy, seznamování učitelů s legislativou ochrany
práv dětí
PPP
. provádění šetření ţáků s nejrůznějšími problémy, pomoc se zpracováním
individuálních vzdělávacích plánů, profitesty, Peer program,
creening ve 2. ročníku, zajištění psychologického šetření v rámci harmonizačního
pobytu 6. ročníku, pomoc ve výchovných komisích
Policie ČR
. přednášková činnost
PC Liberec
. další vzdělávání učitelů, spolupráce s okresními metodiky naší školy
Sportovní
. FK Jablonec - v rámci Fotbalové akademie budování fotbalových tříd,
oddíly
poskytování prostoru pro provozní zázemí sportovního klubu, zapůjčení
šaten při turnajích a soutěţích, společné uţívání hřišť,
BC Blesk- poskytování prostoru pro provozní zázemí sportovního klubu,
zapůjčení šaten při turnajích a soutěţích, společné uţívání hřiště,
Atleti v Akci - podnájem školy a tělocvičen pro letní všesportovní kemp.
V rámci podnájmu tělocvičen pro pravidelnou sportovní činnost škola
spolupracuje s více neţ 20-ti organizacemi.
Jazykové vzdělávací
centrum Slunce . podnájem učeben pro výuku
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Velké poděkování za spolupráci patří pracovníkům PPP a OSPODu, kteří škole pomáhají řešit stále
náročnější problémy se ţáky a jejich rodinným zázemím. Dále patří poděkování pracovníkům ZUŠ,
Městské knihovny, Muzea skla a biţuterie a Státního okresního archivu v Jablonci n. N., kteří
se školou ochotně spolupracují na projektových akcích.



Počet stíţností na činnost školy: 0

8. Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti



Údaje o předloţených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

1. MŠMT – „Prevence sociálně patologických jevů“ (70 000,- Kč), dotace nebyla přidělena
2. Město Jablonec nad Nisou – „Mšenská olympiáda“, dotace byla přidělena ve výši 10 000,- Kč
3. ČEZ „Oranţová učebna“ – v 1. šanci dotace nebyla přidělena



Údaje o rozvojových a mezinárodních programech
Ve školním roce 2008 – 2009 se škola přihlásila jako příjemce ke 3 programům
a jako partner k 8 programům.
Finanční podpora v roce 2009 byla udělena pouze jednomu z nich:
„Jsme lidé jedné Země“
Organizace pro pomoc uprchlíkům
(program prevence rasismu a xenofobie)
Udělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Realizace: 1. 8. 2009 – 31. 12. 2011
Program byl zahájen v 7. ročníku p. učitelkou Mgr. B. Halíkovou, které za jeho realizaci patří velké
poděkování
1. a 2. ročník se stal příjemcem projektu jazykové školy z Liberce s názvem „English Time“,
ve kterém v šesti týdnech po 20 minutách v kaţdé třídě prezentovala rodilá mluvčí moţnosti práce
s anglickým jazykem při běţné výuce = mimo výuku anglického jazyka.
 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání
Aplikace
osobnostní, sociální a multikulturní výchovy, komunitního kruhu, činnostního učení, skupinové práce,
projektové činnosti, práce s encyklopediemi, časopisy, denním tiskem - sledování aktuálních zpráv,
vyhledávání a třídění materiálů, práce s internetem, facebookem, e – learningem . . .
organizování
spolupráce s Městskou knihovnou (audiovizuální program pro 3. ročník, dějepisné projekty 2. st.)
a její pobočkou v naší škole (Cesta kníţky do knihovny, 2. ročník),
besed s fotbalisty FK Baumit (7. – 9. ročník), s Městskou policií „Prevence kriminality“
(1., 2., 7. ročník),
přednášek „Normální je nekouřit“ (4. ročník), „Čas proměn“ (dívky 6. ročníku), „Afrika – jiný svět“
(6. ročník), „Alkohol a riziko závislosti“, „Národní parky USA“ (7. ročník), „Rodinné vztahy
a alkohol“, „Láska ano, děti ještě ne“ (9. ročník), Londýn (9. ročník/Aj),
exkurzí na farmu (1. ročník), záchrannou stanici (2. ročník), do lesní obory Fojtky (3. ročník),
do Jizerských hor – poznávání rozhleden, přehrady v Josefově Dole, muzea v Kristiánově (4. ročník),
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do ZOO Liberec (6. ročník), do Prahy (5. ročník/vlastivěda, 8., 9. ročník/Z, Aj), do Krkonoš (6., 8.
ročník/Z, Tv, Př),
tematického zájezdu do Německa - Kleinwelka – seznámení s prehistorickými zvířaty a ţivotem
v pravěku (5. ročník),
ozdravného pobytu v Itálii,
zapojení
Týden proti drogám (4., 7., 9. ročník), Den Země (1. – 5. ročník),
Týden bezpečnosti (5. ročník), Týden bezpečnosti pro začínající řidiče (9. ročník),
tvorba
literárně-hudebních vystoupení s ukázkou hudebních nástrojů, literárně hudebních pásem pro MŠ
(Vánoce, Den učitelů) a Senior centrum (4. ročník), dramatizací pohádek
a jejich uvedení před dětmi MŠ, spoluţáky, rodiči i na jevišti divadla (1. stupeň), hudebních přehrávek
(třídy s RHv), vystoupení na Mozart-revui (1. - 9. ročník),
zpracování
ţákovských powerpointových prezentací a jejich demonstrace pomocí dataprojektorů (anglický
a český jazyk, zeměpis, matematika, hudební výchova, informatika), dobrovolných
a dlouhodobých (fyzika) domácích úkolů (6. třída – např. výroba slunečních hodin, 9. třída - výroba
periskopu) a závěrečné seminární práce „Fyzika na kaţdém kroku“,
návštěva
Jabloneckých podzimních slavností (2., 4. ročník), Muzea skla a biţuterie v rámci projektu „Moje
hvězda-společná obloha“(1., 2., 3. ročník) a “Muzejní noci pro ţáky 2. st.“, Belvederu v rámci projektu
„Co se děje pod hladinou“ (3. ročník), radniční věţe – výstava výtvarných prací (2., 4. ročník), Tour
2010 (4. ročník), Planetária v Praze (4. ročník), Dne otevřených dveří v Nemocnici Jablonec nad Nisou
(2. st.), vzdělávacích projektů „Planeta Země 3000 (8., 9. ročník), projekt Faber „Vikongové“ (4. - 9.
ročník), divadel, výstav……,
využívání
2 počítačových učeben, 3 interaktivních tabulí, 4 dataprojektorů k výkladu látky prostřednictvím
prezentací v programu Microsoft Power Point a projektového vyučování od 1. do 9. ročníku,
projekty
předmětové: ekoprojekty
třídy 1. st. ZŠ

Voňavý svět bylinek
Vnímáme přírodu všemi smysly
Tonda Obal na cestách
Den Země
Den se zvířátky
prvouka
Poznávání okolí Jablonce „Bozkovské jeskyně“,
„Kozí farma Pěnčín“ (1. ročník)
přírodopis
Les (7. ročník)
matematika
Hrátky s matikou (7. ročník)
tělesná výchova
Sportovec a sportovní kolektiv roku, Ţonglér, Šplhoun
Mšenská olympiáda, 2 kola (1. - 5. ročník), Svátek fotbalu
mezipředmětové:
Slavnosti slabikáře, Čertovský den, Noc kouzelnických učňů (1. ročník), Noc
s Andersenem (1., 4. ročník), English Time (1., 2. ročník), Pasování na čtenáře
(2. ročník), Po stopách 2. světové války, Okolí mého města (4. ročník),
matematicko-fyzikální ve spojení s internetem (7. ročník),
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Evropské státy za olympijským vítězstvím (6. ročník), Husitství, Jsme lidé jedné
země (7. ročník), 20. výročí sametové revoluce (7., 8., 9. ročník), Muzejní noc
(9.A – studium materiálů + průvodcovská činnost)
tematické-celoškolní: Vánoční slavnosti, Barevné velikonoční dny, 65. výročí osvobození
Československa, Cesta proti násilí (zlepšení vztahů dětí ve třídě),
Mozart-revue


Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání

Odborová organizace
při škole vţdy pracovala a stále pracuje, její počet členů v současné době představuje 16 %
z celkového počtu zaměstnanců. Spolupráci s odborovou organizací vymezuje kolektivní smlouva,
čerpání FKSP se řídí kaţdoročně aktualizovaným plánem schváleným na schůzi všech zaměstnanců.
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
ve spolupráci s našimi pedagogy u nás zajišťuje Olympiádu z českého jazyka, fyziky a Archimediádu.
Biologickou olympiádu organizuje náš metodik přírodopisu, ne však u nás ve škole, vyuţívá zázemí
sousední školy.
Asociace školních sportovních klubů
ve spolupráci s našimi pedagogy u nás zajišťuje soutěţ ve florbalu 6. - 7. tříd.
Zástupce ředitele organizuje pro jabloneckou oblast fotbalovou soutěţ Mc Donald´s Cup.
31. 5. – 1. 6. 2010 převzalo Město Jablonec nad Nisou a naše škola záštitu nad organizací
celorepublikového finále Svátku fotbalu.
Technická univerzita v Liberci (Praktická příprava studentů)
vyuţívá našich pedagogů k praktické přípravě studentů i k vedení souvislé pedagogické praxe.
V zimním semestru 2 naše kolegyně pracovaly se 3 studenty, v letním semestru obě pokračovaly
s přípravou dalších 2 studentů (Ov).
Souvislou praxi u nás prováděli 2 studenti 2. st. (Aj, Ov/Aj, Z).
2 studentky 1. st. ZŠ absolvovaly praxi v rozsahu 35 hodin – vedením krouţků míčových her
a anglického jazyka.
(1 studentka absolvovala praxi ve ŠD)
Všem učitelům, kteří se věnují přípravě mladé generace, patří velké poděkování!


Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních programech

Navázání kontaktů se školou Nicolai Schule ze Zwickau – navrţen plán pro školní rok 2009/2010
Věková skupina: 4. a 5. ročník
Komunikační jazyk: anglický
Korespondence: písemná - třídní, později individuální
e-mailová (5. ročník v rámci výuky informatiky)
Příprava drobných vánočních dárků (zima 09)
Setkání učitelů (jaro 2010)
Zaslání pozvání na Mšenskou olympiádu (jaro 2010)
Společné setkání na Mšenské olympiádě v rámci projektu Jablonec 2010
Bohuţel tento navrţený plán nebyl uskutečněn v oblasti konkrétních setkání, skončil na úrovni
korespondence.
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Výsledky soutěţí a přehlídek
Kultura
Mezinárodní hudební festival v Belgii, Neerpelt
DPS – Vrabčáci
1. místo
Republika
Skřivánek 2009 (Karlovy Vary)
Kraj
„Vítání jara“, soutěţ DPS
Vrabčata, Vrabčáci
Skřivánek 2009
Zpěváčci, starší kat.,
Dětská scéna, mladší kat.,
Putování vody, výtvarná soutěţ
min. zemědělství
Okres
Zpěváčci, starší kat.
Dětská scéna, starší kat.,
Dětská scéna, mladší kat.,

6x účast

2x zlaté pásmo, cena za dramaturgii,
cena za klavírní doprovod
9x účast
6x postup do celonárodního kola
1x účast
účast
1. místo
1x účast
1x postup do regionálního kola
2x účast
10 ţáků
1x postup do krajského kola, 1x čestné uznání,

prezentace školy
„Ámos“- veletrh vzdělávání, prezentace školy
účast
výstava výtvarných prací základních škol
„Můj pohádkový svět“
účast
„Svátek fotbalu“, Mc Donald´s Cup
transparent
účast, výhra 10 000,- Kč
výtvarné soutěţe
„Uţ máte ve třídě dinosaura?“
„Spravedlnost očima dětí“
Malujeme pro skřítka Pastelku“
pod záštitou p. místostarosty Vobořila
„Ahoj z prázdnin“, min. školství
„Kniha a já“,
min. školství
„Svět očima dětí“, min. vnitra
„O zlatý paragraf“, min. spravedlnosti
literární soutěţe
„Můj pohádkový svět“, DDM Vikýř
„Ţivot je praxe, ne teorie“,
Městská knihovna
literárně výtvarná soutěţ
„Co je hezké v našem městě“,
Basic Centrum

účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
účast
4x ocenění za literární část
8x ocenění za výtvarnou část
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Přehled sportovních výsledků ve školním roce 2009-2010
Bliţší komentáře ke sportovní činnosti na ZŠ Mozartova včetně fotodokumentace
na www.6zs-jablonec.cz
Právě ukončený školní rok 2009-10 lze v oblasti sportu hodnotit z pohledu
a) sportovního – viz přehled výsledků
b) organizačního –1) Mšenská olympiáda
(grant zařazen do programu Jablonec 2010)
2) Svátek fotbalu – Chance Aréna Střelnice
(pořadatelská škola na největší sportovní akci pro ţáky 1. stupně ZŠ v ČR)
Po několika letech byl „oprášen“ sportovní projekt pro ţáky mšenských škol a Rýnovic,
s tím, ţe byl finančně podpořen Městem Jablonec n. N. a zařazen do sportovních aktivit
Jablonec 2010.
V květnu a červnu proběhly v rámci Mšenské olympiády dvě velké sportovní akce – přespolní běh
(420 účastníků!) a atletický trojboj.
Tou druhou „novinkou“ bylo spolupořadatelství republikového finále Mc Donald´s Cupu, tzv. Svátku
fotbalu, který se konal 31. 5. a 1. 6. na jablonecké Střelnici.
ZŠ Mozartova byla jmenována pořadatelskou školou s právem účasti na tomto finále.
V „domácích“ podmínkách proběhl jiţ XVII. ročník tradičního Šplhouna, fotbaloví trenéři
zorganizovali další ročník Ţongléra a vyučující Tv spolu s vedením školy zabezpečili klasický
i výběrový lyţařský kurz pro ţáky 7.tříd a další zájemce v Bedřichově a ve Špindlerově Mlýně.
Opakovaně se vyučující Tv podílejí na přípravě i realizaci projektů v rámci ŠVP – pro ţáky
6.tříd – Cesta za olympijským vítězstvím, pro ţáky 7.tříd – Husitství.
V rámci představení sportovních osobností ţákům školy proběhla beseda s hráči prvoligového
FK Baumitu Jablonec - Petrem Pavlíkem, Pavlem Drskem, Michalem Špitem a Jozefem Weberem.
Pravidelně probíhala celoroční soutěţ „Sportovec roku“ a „Nejlepší sportovní kolektiv roku“.
Výsledky byly vyhlášeny při slavnostní Mozart-revue v Městském divadle.
Tradicí této akce se stala i účast významných osobností předávajících ceny nejlepším ţákům.
Letos to byl olympijský medailista z Vancouveru Jiří Magál, jeho trenér a medailista z ZOH v Calgary
Václav Korunka a v neposlední řadě Trenér roku Gambrinus ligy a FK Baumit Jablonec František
Komňacký.
V Městském divadle byla vyhlášena i třetí celoroční soutěţ FAIR-PLAY 2010.
Tuto cenu získaly ţákyně V.B Karolína Montilla a Nikola Dolenská za dlouhodobou pomoc
tělesně postiţenému spoluţákovi.
Sportovní zajímavostí právě skončeného školního roku je informace, ţe se na ZOH v kanadském
Vancouveru představilo 6 sportovců – bývalých ţáků ZŠ Mozartova.
(sestry Sudovy, Jan Vrba, Kateřina Smutná, Borek Sedlák a Jan Holický).
Všem učitelům tělesné výchovy na obou stupních patří velký dík za uvedené úspěchy ţáků,
všem učitelům školy za organizační pomoc při zajištění Svátku fotbalu 2010.
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Tabulkový přehled sportovních výsledků
Republiková finále
1.stupeň
I1.stupeň
Krajská finále
1.stupeň
2.stupeň

Okresní finále
1.stupeň

2.stupeň

Sport

Umístění

Kategorie

místo konání

Kopaná
Nohejbal

10. místo
9.-16.
místo

Mc Donald ´s Cup
starší ţáci – 2 týmy

Jablonec n.N.
Praha

Orient. běh

5. místo
6. místo

Ondřej Vítek
Barbora Růţičková

Liberec
Liberec

Atletika

2. místo

Florbal
Florbal

3. místo
3. místo

Atletický 4boj
starší ţáci
mladší ţáci
starší ţáci

Jablonné
v Podještědí
Liberec
Liberec

Vybíjená
Kopaná
Plavání

5. místo
4. místo
3. místo
3. místo

Jablonec n.N.
Jablonec n.N.
-„Jablonec n.N

Duatlon

3. místo

Atletika

3. místo

Přespolní běh
Atletická liga

3. místo
4. místo
2. místo
5. místo
1. místo
4. místo

Preventan Cup
McD Cup 1.-3.tř.
McD Cup 4.-5.tř.
Nela Kopicová
benjamínci
Nikola Bartoňová
benjamínci
Klára Janečková
mladší ţákyně
starší ţákyně
mladší ţákyně
mladší ţáci
starší ţákyně
starší ţáci
Pohár rozhlasu
starší ţákyně
Pohár rozhlasu
starší chlapci
Atletický 4boj
starší chlapci
Eliška Zapadlová
starší ţákyně
Lukáš Landovský
starší ţáci
Kristýna Hloušková
starší ţákyně
Sprint-florbal
7.-8.ročník
Orion Cup - mladší ţáci
Orion Cup - starší ţáci
Orion Cup - dívky
starší ţáci
mladší ţáci
starší ţáci
dívky

Pohár
rozhlasu

3. místo
1. místo
Plavání

3. místo

Duatlon

2. místo

Florbal

1. místo

Nohejbal

1. místo
1. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Basketbal
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Jablonec n.N.
-„Jablonec n.N.
-„-„-„-„-.
Jablonec n.N
Jablonec n.N
Jablonec n.N
Jablonec n.N.

Jablonec n.N.
Jablonec n.N.
-„-„Smrţovka
Jablonec n.N
-„-„Jablonec n.N

9. Poradenské služby
Zpráva výchovného poradce
1) zázemí pro práci výchovného poradce
- samostatná místnost – nejen pro práci a místo pro potřebnou literaturu a materiály,
ale např. i pro konání interpretací profitestů či jiných jednání
- literatura – dostatek, starší i nové tituly, nárazově dochází k rozšiřování
- výborná komunikace s třídními a dalšími učiteli
2) výchovné problémy
- nekázeň v hodinách a o přestávkách
- drzé a vulgární chování
- neplnění školních povinností (zapomínání pomůcek a domácích úkolů)
- záškoláctví
3) kontakty se ţáky
- v hodinách i během přestávek
- individuální konzultace
- výchovné komise
4) informace pro ţáky
- nejdůleţitější informace předávány v hodinách chemie a o přestávkách
- na nástěnce v 1. patře
- prostřednictvím ţákovské kníţky
- vyuţívání webových stránek školy – podmínky přijímacího řízení, termíny, …
- ve třídách vyvěšovány termíny dnů otevřených dveří SŠ
- nakopírovány seznamy SŠ v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec
5) kontakty s rodiči
- prostřednictví ţákovské kníţky (zvláštní strana pro výchovné poradenství u 9. tříd)
- prostřednictvím webových stránek školy
- třídní schůzky a konzultace
- společná schůzka s rodiči ţáků 9. a 5. tříd - předání základních informací o přijímacím
řízení pro tento rok
- nabídka individuálních konzultací
6) profesní poradenství
- velmi dobrá komunikace s Pedagogicko-psychologickou poradnou – PPP pořádá schůzky
výchovných poradců s řediteli SŠ, zajímavé přednášky, provádí profitesty pro ţáky 9. tříd
a jejich interpretaci
- v letošním školním roce byl poprvé v 8. ročníku vyučován nový předmět Výchova k volbě
povolání (v rámci pracovní výchovy) – náplní bylo poznávání sebe i ostatních pouţitím
např. testů osobnosti, dále byly probírány jednotlivé profese, řeč byla i o nezaměstnanosti
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7) rozmisťovací řízení
- umísťování ţáků na SŠ je stále komplikováno moţností podávat aţ 3 přihlášky
a zápisovými lístky
- nadále je vyuţívána moţnost tisku známek na přihlášky z programu Bakalář
- všichni ţáci byli umístěni, většina z nich se dostala na SŠ kam chtěla
- ze 64 absolventů ZŠ bylo přijato 13 na gymnázia, 33 na SOŠ a 18 na SOU
- stále aktuálnější je problém nízkého počtu ţáků a mnoha míst na středních školách
- ţáci si toho jsou vědomi, vědí, ţe dostat se na SŠ není takový problém a většina z nich
především v 2. pololetí jiţ nepracuje v hodinách – důleţitost výběru školy i přijímací řízení
podceňují
8) ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a integrace
- integrovaní ţáci měli svého asistenta a pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu
- asistenti podávali pololetně hodnocení práce se svěřenými ţáky
- integrovaných ţáků bylo celkem 7
- 2x tělesné postiţení
- 2x specifické poruchy učení
- 3x specifické poruchy chování
9) práce s nadanými ţáky
- nadaní ţáci se účastní naukových, sportovních a uměleckých soutěţí
- systematická práce se projevuje především ve sportovní a hudební oblasti, z naukových
oblastí především v biologii a jazykových dovednostech, naopak dlouhodobě se nedaří
stabilizovat vzestup exaktních oborů
- učitelé se snaţí s nadanými ţáky pracovat přímo v hodinách (především formou
obohacování a rozšiřování učiva - př. práce s nakopírovanými materiály, prezentace)
nebo jim poskytují individuální či skupinové konzultace
10) řešené případy sociálně patologických jevů
- celkem se konalo 10 výchovných komisí
- na výchovných komisích byli přítomni: ředitelka školy, třídní učitel/ka, ţák a rodič/e,
výchovná poradkyně, kurátor z OSPODu
- 2x bylo řešeno skryté záškoláctví – 1x bylo v takovém rozsahu, ţe jsme jej hlásili na správní
odbor oddělení přestupků na městský úřad
- 1x se řešila krádeţ mobilního telefonu ve školní druţině
- dále byly řešeny kázeňské a prospěchové problémy (7x)

Mgr. Dominika NIGRINOVÁ
výchovná poradkyně

V Jablonci nad Nisou dne 28. 6. 2010
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 Zajištění speciální péče
Logopedie - je odborně zajišťována logopedickou asistentkou (vychovatelka ŠD).
Logopedickou péči absolvovalo 14 ţáků 1. ročníku.
Logopedická asistentka pomáhala odstranit vady výslovnosti i předškolním dětem, které navštěvovaly
„Veselou školičku“ ve školní druţině.
 Realizace Minimálního preventivního programu školy
Ve školním roce 2009/2010 Minimální preventivní program navázal na aktualizaci z předcházejícího
roku, kdy byl rozpracován Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci
a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení.
Program prevence proti zneuţívání návykových látek je obsahem „Výchovy ke zdravému ţivotnímu
stylu“.
Program prevence je zajišťován zkušenou preventistkou, která se pravidelně vzdělává na odborných
seminářích, zajišťuje programy prevence pro ţáky školy a spolu s třídními učiteli spolupracuje
s organizacemi pracujícími v oblasti prevence
- např. s PPP (PEER program, harmonizační pobyt pro 6. ročník), Věznicí Rýnovice (beseda s ţáky
o drogové závislosti), s městskou policií (beseda na téma „Městská policie - její význam).
Účastní se jednání s rodiči projednávajících přestupky ţáků z oblasti zneuţívání návykových látek
a šikany.
Úroveň preventivního programu dokládá skutečnost, ţe nebyl projednáván ţádný závaţný případ
zneuţívání návykových látek ţáky školy.
Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2009/2010 – viz příloha č. 1
10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 Popis provozovaných aktivit a činností
ZŠ zajišťuje výuku anglického jazyka pro pedagogy z Jablonce nad Nisou a okolí pro Národní
institut pro další vzdělávání, kterou vede naše kolegyně Mgr. M. Pšeničková.
Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy - viz strana 5.
11. Údaje o výsledcích kontrol
1.

Krajský úřad Libereckého kraje provedla kontrolu finančních prostředků poskytovaných dle
§ 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Dne 15. 2. 2010
Závěr: Kontrolou čerpání finančních prostředků dle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., za rok 2008 bylo zjištěno, ţe škola aţ na uvedené nedostatky postupovala v souladu
s platnými právními předpisy.
Viz příloha č. 3

2.

Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou provedla kontrolu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského
pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení
§ 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění.
Dne 13. 10. 2009
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Závěr: Při kontrole nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.
Viz příloha č. 4
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci provedla kontrolní zjištění
na státní zdravotní dozor nad dodrţováním zákazů a plnění povinností dle Nařízení ES
č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady
a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
se postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a zákona
č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami.
Dne 3. 11. 2009

3.

Závěr: Nebyly zjištěny ţádné závady
Viz příloha č. 5
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci provedla kontrolní zjištění
na státní zdravotní dozor nad dodrţováním zákazů a plnění povinností dle Nařízení ES
č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady
a poţadavky 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, ve spojení s vyhláškou
č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných a zákona č. 379/2005 Sb.
k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návyk. látkami.
Dne 5. 5. 2010

4.

Závěr: Zjištěné závady byly odstraněny do 5. 6. 2010:
1. Okna ve skladu brambor a cibule v suterénu, která jsou pouţívána k přirozenému
větrání, nejsou opatřena sítí proti hmyzu, čímţ došlo k porušení čl. 4, odst. 2
ve spojení s přílohou II, kap. II, odst. 1, písm. d) nařízení ES č. 852/2004
o hygieně potravin.
2.

V suterénu ve vytloukárně vajec jsou na stropě stopy po zatékání, malba je špinavá
od zateklé rzi, prostor není udrţován v čistotě a dobrém stavu, čímţ došlo k porušení
čl. 4, odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. I, odst. 1 nařízení ES č. 852/2004 o hygieně
potravin. Viz příloha č. 6

12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr


Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje, změny ve struktuře vzdělávací nabídky)

Neklesající počet tříd se můţe udrţet pouze za podmínky otevření 2 tříd v 1. ročníku a vytvoření nové
(fotbalové) třídy v 6. ročníku, coţ se bohuţel nepodařilo, fotbalová třída otevřena nebyla.
Počet ţáků 1. ročníku školního roku 2010 - 2011 je o 2 vyšší oproti předcházejícímu školnímu roku
(43 ţáků ve školním roce 2009 – 2010/ 45 ţáků ve školním roce 2010 – 2011).
Přestoţe hráčů FK Jablonec nastoupilo do 6. ročníku téměř o 10 více neţ v předcházejícím roce,
nestačilo to na vytvoření samostatné třídy a celkový počet tříd se tedy sníţil z 20 na 19.
Škola profituje na ţácích z cizích obcí, jejichţ počet se pohybuje mezi 50 - 60.
Ve spádovém obvodu školy ţádné zásadní perspektivy růstu počtu ţáků nejsou.
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Změny ve struktuře vzdělávací nabídky nejsou plánovány.
 Vzdělávací, výchovné, investiční záměry – krátkodobé, dlouhodobé
dlouhodobé

krátkodobé
vzdělávací aplikovat ŠVP do 4. a 9. ročníku
sjednotit postup při stanovení
přiměřených kritérií hodnocení
1. st. aplikovat Aj při běţné výuce
2. st. rozšiřovat práci s interaktivní učebnicí
modernizovat učebnu fyziky

výchovné

posílit pravomoce ţákovské
samosprávy
pokračovat v projektu Organizace pro
pomoc uprchlíkům „Jsme lidé jedné
Země“
zajistit systém podpory zdravé výţivy
analyzovat příčiny - snaţit se o jejich
odstranění
zajistit systém podpory tříděného
odpadu

organizační příprava „Šablon“, EU peníze školám
zpracovat nástroje a časový plán
nabídnout vzdělávání rodičům ţáků
(jazyky, informační technologie)
investiční
záměry



rekonstrukce učebny fyziky
vybudování „bufetu zdravé výţivy“
dokončení relaxační místnosti pro ţáky
(čítárna)
přebudování provozního zázemí ve ŠD

podporovat kurikulární reformu
zkvalitnit vzdělávání ţáků sociálně
znevýhodněných
podporovat Aj jako nástroj globální
komunikace
rozšiřovat vyuţívání informačních a
komunikačních technologií ve výuce
proměňovat vnitřní kulturu a klima
školy
vytvářet podmínky pro začleňování ţáků cizinců
prosazovat zdravý způsob ţivota,
sniţovat výskyt neţádoucího chování
enviromentální vzdělávání

zavádět systém vlastního hodnocení školy
proměna školy ve vzdělávací, kulturní
a společenské centrum
rekonstrukce WC (ZŠ, ŠJ)
rekonstrukce tělocvičny
modernizace počítačových učeben
rekonstrukce átria
výměna oken a venkovní nátěry budovy ŠD
rekonstrukce školního hřiště „umělky“

vývojové trendy

pozitivní
- počet zameškaných hodin se sníţil z ø 108 hod. na ţáka na ø 98 hod.,
- počet neomluvených hodin se nezvyšuje, zůstává stejný - 0,26,
- počet výchovných komisí neroste, mírně klesá – z 12 na 10,
- počet opravných zkoušek se nepatrně sníţil - z 12 na 11,
- počet ţáků vykonávajících opravné zkoušky se mírně sniţuje – z 10 na 9,
- počet ţáků opakujících ročník po opravných zkouškách se sníţil ze 6 na 4,
- sníţil se počet sníţených známek z chování (porovnání závěru škol. roku)
2, ze 4,8% na 4,5%,
3, obdrţeli 4 ţáci stejně jako v předcházejícím roce
Kalibro (3., 5., 7., 9. ročník)
Kvalita srovnávacích testů je na podobné úrovni jako v loňském roce,
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- aţ na český jazyk v jedné ze dvou tříd 5. ročníku byli ţáci ve všech kategoriích vysoko
nad republikovým průměrem.
Pozitivní hodnocení si zasluhují výsledky vědomostních a sportovních soutěţí, právě tak jako kulturní
vystoupení, neboť některé z těchto výsledků či vystoupení se neztratily ani v krajské, republikové
či mezinárodní konkurenci.
negativní
- o 41 niţší celkový počet ţáků školy, pokles z 459 na 418,
- o 1 niţší počet tříd, pokles z 20 na 19 tříd,
- průměr ţáků ve třídě se sníţil z 23 na 22,2,
- o 10 niţší počet zapsaných ţáků do 1. ročníku, pokles z 55 na 45,
- sníţil se počet vyznamenání, z 49 % na 44%,
- sníţil se počet pochval, z 53% na 50%,
- počet ţáků opakujících ročník přímo se zvýšil ze 2 na 4,
- ze 7 ţáků byli na víceletá gymnázia přijati pouze 2 oproti loňskému téměř 100% úspěchu
Sniţování počtu ţáků v 1. ročníku odpovídá sniţujícímu se počtu dětí v našem spádovém obvodu,
přesto jsme zapsali do 1. tříd nejvíce dětí v porovnání s našimi sousedními školami.
Pokles celkového počtu ţáků školy nejvíce souvisí s tím, ţe nebyla otevřena fotbalová třída
v 6. ročníku a také s tím, ţe školu opustil poslední nadprůměrně početný 9. ročník.
Negativní jevy ve výchovně-vzdělávací oblasti jasně naznačují čím dál větší rozevírání nůţek mezi
ţáky nadanými, kteří mají úspěchy nejen v Libereckém kraji, ale neztratí se ani při republikovém
srovnávání a ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří své problémy s kázní promítají
do špatného prospěchu. K tomu se přidává velmi „tolerantní“ přijímání ţáků na střední školy, takţe
některým ţáků nestojí ani zato se dostavit k opravným zkouškám, natoţ vyuţít konzultací s učiteli
a na opravné zkoušky se připravit.
Závěr
Školní rok 2009/2010 posouvá školní vzdělávací program do 3. a 8. ročníku, vycházející ţáci
se spolu s výchovnou poradkyní a svými rodiči opět snaţili překonat sloţitý systém přijímacího řízení,
v práci učitelů se objevuje jako nové „médium“ – interaktivní učebnice, práce s interaktivní tabulí
se naopak stává běţným standardem.
„Projektový boom“ z předcházejícího školního roku prověřil úroveň projektové činnosti a pro letošní
školní rok vybral projektů sice méně, ale zato kvalitnějších.
Poprvé je realizován projekt podpořený z evropských fondů (občanská výchova), učitelům dějepisu
děkujeme za velmi zajímavé projekty k historickým výročím, Mgr. M. Polmanovi za moţnost pomáhat
při zajišťování a účastnit se republikového finále Mc Donald´s Cupu – Svátku fotbalu
v Jablonci nad Nisou. Vánoční slavnosti a Mozart-revue představují úroveň spolupráce celé školy,
všech pracovníků, ţáků, rodičů a přátel školy.
Těšíme se z toho, ţe Školní parlament úspěšně pomáhá při prezentaci školy na veřejnosti a společně
s „Veselou školičkou“ pro předškoláky organizovanou celým pedagogickým kolektivem láká
do školních lavic budoucí prvňáčky.
Kvalitu práce školní druţiny nejlépe vystihuje její kapacita, která je vytíţena na 100%. Její organizace
Halloweenu, výstavy v Domě porozumění ke Dni matek a prezentace na výstavě jabloneckých škol
v Eurocentru je se zájmem sledována i sdělovacími prostředky.
Školní jídelna nám báječně vaří, máme výběr ze dvou jídel, do přípravy jídelníčku se mohli zapojit
i ţáci a paní kuchařky motivovaly celou školu k projektu Barevné velikonoční dny.
Z ekonomického pohledu se vytíţení školy zmenšuje, to se však nedá říci o jejím vnitřním ţivotě,
který s niţším počtem spíše získává na bohatosti.
Z důvodu stavebních úprav ve vstupním vestibulu a v učebně fyziky byl školní rok 2009 – 2010
ukončen o 3 dny dříve, dne 25. června 2010.
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13. Základní údaje o hospodaření školy

ROZVAHA
ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.
STAV k 31. 12. 2009 v Kč

AKTIVA
A) STÁLÁ AKTIVA

492 890,00

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

540 185,64

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

-540 185,64

3. Dlouhodobý hmotný majetek

12 408 819,40

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-11 915 929,40

B) OBĚŢNÁ AKTIVA

4 323 748,40

1. Zásoby

51 355,25

2. Pohledávky

357 032,00

3. Finanční majetek

3 910 204,15

5. Přechodné účty aktivní

5 157,00

ÚHRN AKTIV

4 816 638,40

PASIVA
C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŢ. AKTIV

1 515 525,99

1. Majetkové fondy

494 050,00

2. Finanční fondy

789 700,94

5. Výsledek hospodaření

231 775,05

D) CIZÍ ZDROJE

3 301 112,41

3. Krátkodobé závazky

3 026 722,41

5. Přechodné účty pasívní

274 390,00

ÚHRN PASIV

4 816 638,40
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3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Poloţka

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

Celkem

Dotace na provoz MÚ

4 657

4 657

Dotace KÚ vč. grantů

17 049

17 049

1 308

1 308

Stravné
Pronájmy

0

434

434

76

171

247

110
23 200

605

110
23 805

Ostatní výnosy
Čerpání z rezervního fondu
VÝNOSY CELKEM
Dotace investiční MÚ

0

0

Dotace investiční KÚ

0

0

Spotřeba materiálu

301

301

DDHM

570

570

Potraviny

1 308

1 308

Voda

234

9

243

Teplo

1 942

154

2 096

10

1

11

Elektrická energie

642

74

716

Oprava a udrţování - OŠK

123

123

Opravy a udrţování - HS

243

243

Ostatní sluţby

411

29

440

Telefony

43

18

61

Internet

22

Práce na dohody

40

Náklady na účetní

72

Plyn

Jiné ostatní náklady
Odpisy
Náklady KÚ celkem vč. grantů
NÁKLADY CELKEM

22
105

145
72

55

55

118

118

17 049
23 183

390

17 049
23 573

Pořízení investic z dotace MÚ

0

0

Pořízení investic z dotace KÚ

0

0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

17

Finanční krytí HV

232

Dotace MÚ celkem
z toho: neinvestiční

4 657
4 657

investiční
Dotace KÚ neinvestiční

0
17 049

Dotace KÚ investiční

0

29

215

232

Stav finan. prostředků k 31.12.2009:
Běžný účet
z toho: MÚ

3 895
1 623

KÚ

2 272

Běţný účet FKSP

5

Pokladna

10

Finanční a peněţní fondy k 31.12.2009:
FKSP

29

Rezervní fond

522

Investiční fond

210

Fond odměn
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Návrh MěÚ na vypořádání HV:
Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 232 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění:
227 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

Komentář
Kladný hospodářský výsledek 232 tis. (215 tis.doplňková činnost + 17 tis. hlavní činnost)
byl rozdělen takto:.
Rezervní fond:
227 tis.
Fond odměn:
5 tis.
Investice
Ze státního rozpočtu:
Z rozpočtu zřizovatele:
Z vlastních zdrojů celkem:
Mycí stroj do školní jídelny
Kopírovací stroj

0,00 Kč
0,00 Kč
165 279,00 Kč
70 198,-- Kč
95 081,-- Kč

Výsledky inventarizace
Inventarizační komise nezjistila ţádné rozdíly. Skutečný stav majetku se rovná stavu účetnímu.
Stav fondů

K 31.12.2009
FKSP
Rezervní fond
Fond reprodukce majetku
Fond dlouhodobého majetku
Fond odměn

v tis.
28 718,70
522 234,24
209 748,00
492 890,00
29 000,00
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Přílohy
Příloha č. 1
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
za školní rok 2009/2010

Hodnocení je zpracováno podle postupných cílů Minimálního preventivního programu základní
školy Mozartova.

Add.1
Znalosti ţáků o sociálně patologických jevech byly získány ve výchově ke zdravému ţivotnímu
stylu, která prolíná výukou všech předmětů na I. i II. stupni školy, zejména přírodovědy, vlastivědy,
přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví.
V rámci MPP byly plánovány a uskutečněny tyto akce:
- PEER program ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou s p. PhDr. D. Korunkovou
proběhl v květnu 2009, pro školní rok 2009/2010 nebyl do MPP zařazen z důvodu velké vytíţenosti
paní doktorky.
- v „Týdnu proti drogám“ se přednášky „Rodinné vztahy a alkohol“ zúčastnila třída 9.B, program
„Normální je nekouřit“ navštívila třída 4.A dne 13. 10. 2009. Tento programový blok byl ţáky
i učitelkou hodnocen jako výrazně nadprůměrný.
- pro třídy 7.A i 7.B byla zorganizována 15. 2. 2010 beseda stráţníků městské policie na téma MP
- její význam a úkoly. Zde byla ţákům vysvětlena praktická činnost stráţníků v terénu včetně ukázky
výstroje.
- Den Integrovaného záchranného systému ţáci školy nenavštívili v rámci výuky, neboť na tento den
bylo vyhlášeno pro děti ředitelské volno. Přesto byla tato akce dostatečně propagována, aby se děti
mohly v prostoru Horního náměstí seznámit s prací záchranných jednotek.
- všechny sportovní soutěţe a turnaje v rámci projektu „Šplhoun“, „Běh do schodů“ a „Ţonglér“ byly
splněny.
Nad rámec MPP byly uskutečněny tyto akce:
- pro děvčata 6. tříd v září 2009 přednáška programu Času proměn týkající se hygienických návyků
dívek
- pro ţáky 9 . tříd proběhla v dubnu 2010 přednáška gynekologa týkající se sexuální osvěty

Add.2
Během školního roku 2009/2010 jsme společně s třídními učitelkami, Policií ČR a rodiči řešili
výchovné problémy spojené se šikanou ve třídě 6.A a 8.A. Na pedagogické radě byli pedagogové
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seznámeni se závěry šetření a znovu byly připomenuty postupy při setkání se s těmito patologickými
jevy ve škole.

Add.3
Stmelování třídních kolektivů probíhalo na všech třídních akcích za přispění snahy třídních učitelů.
V lednu 2010 prošly všechny třídy školy společně se svými třídními učiteli projektem „Cesta proti
násilí“ vedeným Mgr. Irenou Kubíkovou. Formou her byly naznačeny moţné třídní konflikty a jejich
řešení. Program byl opět hodnocen jako velmi kvalifikovaný a prospěšný.
Na září 2009 jsme připravili pro nové kolektivy 6. tříd 2x dvoudenní harmonizační pobyt
ve volnočasovém středisku Radostín spojený s výlety do okolí Sychrova a s programem pro třídní
kolektivy pod vedením psycholoţky z Pedagogicko psychologické poradny. Tento projekt
se připravoval od jara 2009.

Add .4
Zájmové krouţky pracovaly podle rozpisu pod vedením svých vedoucích.

Add. 5
Škola má snahu zapojit rodiče do ţivota školy, informovat je mimo jiné i o problémech chování
dětí. Proto jsme na třídních schůzkách rodiče seznámili s postupem, jak předejít drogovým
problémům.
Add. 6
Metodik prevence v tomto školním roce absolvoval tyto semináře:
- 12.10. 2009 Prevence rizikového chování
- 4.11. 2009 Šikana ve školách a co s ní
- 2.12. 2009 Kázeňské problémy a kriminalita mládeţe
- 9. 4. 2010 Sociálně patologické jevy ve školství
- 12. 5. 2010 Extrémismus

Kontrola programu
Kontrolu plnění programu provádí ředitelka školy, hodnocení MPP je uvedeno ve výroční zprávě
školy.

30. 6. 2010
Mgr. Jitka Kopalová
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Příloha č. 2
PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŢINY
V tomto školním roce pracovalo ve školní druţině 5 oddělení pro děti od 1. do 5. třídy. Celkem
150 dětí.
Provoz druţiny 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 pracovalo 1. – 4. oddělení ŠD podle ŠVP „Maják“. Celoroční
náplní 1. - 3. oddělení byl projekt „Čtvero ročních období“. 4. a 5. oddělení pracovalo
na projektu „Malé a velké vynálezy“. Součástí tohoto projektu byl projekt „Doprava“, kterého
se zúčastnila i mladší oddělení.
Kaţdé oddělení pracovalo přiměřeně svému věku, přičemţ některé činnosti byly společné
všem, tak aby byly zastoupeny všechny formy a cíle vzdělávání a byly posilovány kompetence
k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a interpersonální kompetence,
činnostní a občanské kompetence a kompetence k trávení volného času.
Akce konané v průběhu školního roku
1. 10.
27. 10.
Listopad
8. 12.
21. a 22. 12.
25. – 29. 1.
Únor
Únor a březen
29. – 31. 3.
Březen
1. 4.
2. 4.
Duben
30. 4.
4. 5.
12. a 19. 5.
5. a 6. 5.
12. – 21. 5.
8. 6.
Červen

23. 6.

Medvědí stezka – hra na přivítání prvních tříd
Strašidelná cesta – konala se v budově školy
Barevný měsíc – výstava v budově školní druţiny
Vánoční výstavní a prodejní trhy ve spolupráci s učiteli
Vánoční besídky
Ledový týden - hry a výtvarné činnosti s ledem
Zimní olympiáda v ŠD
turnaj v SUDOKU
Barevný týden
Vítání jara – hry a činnosti s jarní a velikonoční tématikou
výlet do Oldřichova v Hájích – ekocentrum
výlet po Jablonci – pěšky a vlakem
Den Země – účast na akcích školy
Let zručnosti na koštěti
návštěva hasičské zbrojnice ve Mšeně
besedy s policistkou Policie ČR
výtvarná výstava ke Dni matek v Domě porozumění v Rýnovicích
účast na výstavě škol v Eurocentru
2., oddělení, hra Expedice ţivá příroda, přespání v ŠD
3., a 4., oddělení, „Čas výletů“ – orientováno na znalost turisticky
zajímavých míst v okolí, znalost pravidel pro cyklisty a znalost první
pomoci – prověřeno hrou v přírodě
zahradní taneční párty na rozloučenou se ŠD ve spolupráci s maminkami,
„Švédské stoly“, pozvaní diváci z MŠ

V rámci ŠD pracovaly tyto krouţky: Veselá školička – 1. pololetí
Výtvarné činnosti
Pohybová výchova
Jóga
Dramatická výchova
33

Pokusy a rošťárny
Hudební hrátky
Aerobic a stepaerobic
Vaření
Kaţdý týden probíhala logopedická péče pro děti z 1. a 2. třídy s p. M. Adámkovou.
Během května proběhla ped. praxe studentky SPgŠ v Liberci.
V průběhu školního roku se podařila rekonstrukce zahrady včetně dřevěných prolézaček.
V příštím šk. roce je potřeba zahradu osázet stromky. V budově ŠD plánujeme novou větší šatnu
pro 2. oddělení a v prostoru stávající šatny vybudování menší kuchyňky na jednoduché
vaření a batikování (starší kuchyňskou linku a el. sporák věnovala p. A. Jarešová). Dále
je potřeba vybavit oddělení p. vych. D. Puškařové a p. S. Prokešové novými koberci.
Do budoucna plánujeme výměnu oken a nátěrové práce na budově.

Zpracovala A. Jarešová, vedoucí ŠD

Na zahradní párty…
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A naši reprezentanti…

McDonald´s CUP 2010
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14. Seznam použitých zkratek
BESIP
dí/chl
FKSP
hud. odd.
ICT
IT
jazyk. vzd.
kat.
MDD
ml./st.
min.
odd.
opr. zk.
orient.
ped. praxe
prac. dílny
roč.
sk.
SVP
st.
škol.
ŠVP
THP
tř.
úv.
ved. záj. krouţků
VP
ŢK

bezpečnost silničního provozu
dívky/chlapci
fond kulturních a sociálních potřeb
hudební oddělení
informační a komunikační technologie
informační technologie
jazykové vzdělávací
kategorie
Mezinárodní den dětí
mladší/starší
ministerstvo
oddělení
opravná zkouška
orientační
pedagogická praxe
pracovní dílny
ročník
skupina
speciální vzdělávací potřeby
stupeň
školní
školní vzdělávací program
technicko-hospodářský pracovník
třída
úvazek
vedoucí zájmových krouţků
výchovná poradkyně
ţákovská kníţka

Zkratky organizací
BC
ČEZ
DDM
DPS
EU
FK
HZS
KÚ
MěÚ
MŠ
MŠMT
OHS
OSPOD
OSSZ
OŠMTS
PC
PPP

basetbalový klub
České energetické závody
dům dětí a mládeţe
dětský pěvecký sbor
Evropská unie
fotbalový klub
hasičský záchranný sbor
krajský úřad
městský úřad
mateřská škola
ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy
oddělení hospodářské správy
oddělení sociálně právní ochrany dětí
okresní správa sociálního zabezpečení
odbor školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu
pedagogické centrum
pedagogicko-psychologická poradna
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SOŠ
SOU
SRPdŠ
SŠ
SUPŠ
ŠD
ŠJ
ZOH
ZŠ
ZUŠ

střední odborná škola
střední odborné učiliště
sdruţení rodičů a přátel dětí školy
střední škola
střední uměleckoprůmyslová škola
školní druţina
školní jídelna
zimní olympijské hry
základní škola
základní umělecká škola

Zkratky učebních předmětů
Aj
Čj
D
EVVO
F
Ch
Inf
M/Ma
MPP
Nj
Ov
Př
Psa
RHv
Rv
Tv
Vv
Z

anglický jazyk
český jazyk
dějepis
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
fyzika
chemie
informatika
matematika
minimální preventivní program
německý jazyk
občanská výchova
přírodopis
pohybově sportovní aktivity
rozšířená hudební výchova
rodinná výchova
tělesná výchova
výtvarná výchova
zeměpis
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