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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 ţáků 

   Školní druţina IZO: 116 300 060 150 ţáků 

   Školní jídelna IZO: 102 717 524 1000 jídel 

Školská rada 

Zástupci zřizovatele : Caklová Boţena, Mgr. Krajina Miroslav 

Zvolení zástupci rodičů : JUDr. Karlovská Pavla, Mitáčková Jindřiška 

Zvolení zástupci učitelů : Mgr. Kopalová Jitka, Mgr. Srbová Alena 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu dne 15. října 2011. ……………………… 

 JUDr. Pavla Karlovská  

 předsedkyně ŠR 
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2. Organizace studia 

 Rámcový vzdělávací program 79-01-C/01 Základní škola, 1., 2., 3., 4. a 6., 7., 8., 9. ročník. 

Stávající obor vzdělání (dobíhající) 79-01-C/001 Základní škola, 5. ročník. 

 

 Změny v organizaci studia (důvody změn) 

Počet tříd se sníţil o 1, z 19 na 18. 

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 a po dohodě sníţením výuky učitelům s částečnými úvazky.  

 

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 od 1. třídy 

vyjádřili rodiče svým podpisem. 

 

ŠVP pokročil do 4. a 9. ročníku. 

 

V ročnících s výukou ŠVP (1. - 4., 6. - 9.) 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 7 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 ani zajištění 

této formy výuky není jednoduché. 

 

 

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 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 14,5). 

 

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.) 
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 německý jazyk  8. roč. (2 hod.) 

 příprava pokrmů  7. roč. (2 hod.) 

    8., 9. roč. (1 hod. - 2 sk.) 

 pohybové a sportovní aktivity 7., 8., 9. roč. (2 hod. - 3 sk.) 

 uţité výtvarné činnosti      8., 9. roč. (2 hod.) 

 seminář informatiky - programování       8., 9. roč. (2 hod.) 

       8., 9. roč. (1 hod.) 

 seminář informatiky - psaní všemi deseti      8., 9. roč. (1 hod.) 

 finanční gramotnost       8., 9. roč. (1 hod.) 

 

nepovinné: sborový zpěv 4. – 9. roč. 

 cvičení z matematiky 9., (8.) roč. 

 

Volitelné předměty (od 7. ročníku) - nabídka pro školní rok 2011 - 2012 

V 7. ročníku si ţáci volili 1 předmět ve dvouhodinové dotaci, ţáci 8. a 9. ročníků si v rámci  

3-hodinové dotace volili 2 předměty. 143 ţáci (7. – 9. ročník) byli zařazení do osmi skupin 2-

hodinových předmětů (průměr na skupinu 18 ţáků). 103 ţáci (8. – 9. ročník) byli zařazeni do šesti 

skupin 1-hodinových předmětů (průměr na skupinu 17 ţáků). 

Průměr naplněnosti skupin se oproti školnímu roku 2010 – 2011 zvýšil o 3 ţáky. 

 

 

Druhý cizí jazyk – německý, konverzace v anglickém jazyce, uţité výtvarné činnosti, technické 

kreslení, seminář a praktikum ze zeměpisu se zaměřením na ekologii, z přírodopisu, dějepisně-

zeměpisný seminář a praktikum (Jablonecko včera a dnes), pohybové a sportovní aktivity, tvůrčí psaní, 

chemický seminář a praktikum, matematický seminář, finanční gramotnost, etická výchova, 

informatika – počítačová grafika a tvorba webových stránek (programování v Baltíku),  informatika  

– psaní všemi deseti na počítači (v 8. – 9. ročníku lze zvolit pouze 1x), příprava pokrmů  

(v 7. – 9. ročníku lze zvolit pouze 1x) 

 

Z této nabídky si ţáci vybrali: 

volitelné: konverzace v anglickém jazyce                                        7., 8. roč. (2 hod.) 

        9. roč. (1 hod.) 

 německý jazyk   9. roč. (2 hod.) 

 pohybové a sportovní aktivity 7., 8., 9. roč. (2 hod. - 2 sk.) 

 uţité výtvarné činnosti  7., 8., 9. roč. (2 hod.) 

 počítačová grafika       8., 9. roč. (1 hod.) 

   8., 9. roč. (2 hod.) 

 finanční gramotnost    8., 9. roč. (1 hod.) 

 seminář a praktikum z chemie  8., 9. roč. (1 hod. - 2 sk.) 

 seminář a praktikum z přírodopisu  7., 8., 9. roč. (2 hod.) 

  8., 9. roč. (1 hod.) 

 seminář a praktikum dějepisně-zeměpisný  7., 8., 9. roč. (2 hod.) 

 

nepovinné: cvičení z matematiky 8., 9. roč. 
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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      (+ ŠD) 2,8 2,2 (+ 0,68) 9,9 (+2,82) 10,7 (+1) 0,2 25,8 (+4,5)    30,3 

z toho ţeny(+ŠD) 1 1,2 (+ 0,68) 9,8 (+2,82)   8,3 (+1) 0,2 

 

20,5 (+4,5)    25 

 

Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích  

     

odborná i 

pedagogická 

způsobilost 

pouze odborná 

způsobilost 

Pouze 

pedagogická 

způsobilost 

bez způsobilosti Celkem 

23,7 0,3 1 0,8 25,8 

 

 

Specializované činnosti:  

výchovný poradce 1  

koordinátor informačních a komunikačních technologií 2  

koordinátor školního vzdělávacího programu 2  

školní metodik prevence 1  

koordinátor environmentální výchovy 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 

8 úklidových pracovníků – úvazek 4,85  

6 pracovnic ve školní jídelně – úvazek 5,25 

 

Počet externích pracovníků: 

2 pracovníci v ZŠ – úvazek 0,32 

 

 Změny v pedagogickém sboru: 

Nástupy absolventů:   0 

Odchody pracovníků: 1 – úvazek 0,3 

 

 Mzdové podmínky pracovníků: 

Kaţdý mzdový limit učitelů + provozních zaměstnanců, vychovatelek ŠD a pracovnic ŠJ byl vyčerpán 

na 100 %. 
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 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků: 

 

Typ kurzu Počet účastníků 

roční kurz anglického jazyka  8 

týdenní kurz anglického jazyka  2 

jednodenní: 

seminář anglického jazyka  
2 

metodika výuky všeobecně 

vzdělávacích  předmětů v angličtině 
5 

semináře „informačních technologií“  3 

semináře „prevence“ 5 

semináře „výtvarné“ 3 

semináře odborně - metodické   8 

Vzdělávání ředitelky ZŠ:  „eCentre“ – internetová aukce, energie, MěÚ Jablonec nad Nisou, 

 „Systém včasné intervence“, MěÚ Jablonec nad Nisou, 

 konference v rámci veletrhu vzdělávání Ámos (Jablonec n. N.), 

 „Nové trendy ve výuce“, ABCD školám, Liberec, 

 Trh práce, zaměstnanost, vývojové trendy -  Úřad práce Jablonec n. N. 

 seminář Informační a vzdělávací portál www.edulk.cz, KÚ Liberec 

 seminář Právo ve škole, KÚ Liberec 

 Kompetence  pro ţivot, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje  

 

4. Údaje o počtu žáků 

 

Údaje o počtu žáků, dětí  

   

Součást Počet tříd, odd. Počet ţáků, dětí 

   

ZŠ 18 

399 (září 2010) 

403(leden 2011) 

400 (červen 2011) 

ŠD 5 150 

ŠJ  360 
 

5. Výkon státní správy 
 

Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. 

  

Rozhodnutí:  

o přijetí do 1. ročníku 47 

o nepřijetí do 1. ročníku 0 

odkladu školní docházky 8 

o přijetí do vyššího ročníku 28 

o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

o povolení individuálního vzdělávání ţáka 0 

o zrušení individuálního vzdělávání ţáka 0 

jiné důvody 0 

Celkem 83 

http://www.edulk.cz/
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6. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku ZŠ 

Zápis pro školní rok 2011 – 2012 (únor 2011): 47  (z toho 3 dodatečně, po termínu zápisu) 

-z nich odkladů  školní docházky:   8 

-z nich stěhování – nástup do jiné školy:   1 

Odklady školní docházky ze školního roku 2010 – 2011:14 

-z nich 10 nastoupilo do naší školy a 4 nastoupily do jiné školy 

Pro 48 ţáků bylo naplánováno ve školním roce 2011/2012 otevření 2 prvních tříd. 

 

 

 Údaje o přijímacím řízení do víceletých gymnázií 

7 ţáků 5. ročníku se zúčastnilo přijímacích zkoušek na gymnázia, uspěli 4 ţáci. 

 

 Výchovná opatření Počet 
   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala 175 244 

jiná ocenění - - 

napomenutí 89 84 

důtka třídního učitele 58 81 

důtka ředitele školy 19 12 

sníţená známka z chování 
15 x 2. stupeň 21 x 2. stupeň 

 2 x 3. stupeň 

 

 

 Přehled prospěchu ţáků: 

Prospělo s vyznamenáním: 184 ţáků (46 %) 

Prospělo:  208 ţáků 

Neprospělo: 8 ţáků 

Opakuje ročník: 6 + 2 ţákyně postupují věkem  

  (2x přímo, 6x po opravných zkouškách) 

 

Opravné zkoušky: 19 

 

15 ţáků – 19 opravných zkoušek 

  4 ţáci vykonávali opravné zkoušky ze dvou předmětů – 1x fyzika, matematika (neúspěšně) 

    -  3x český jazyk, dějepis (2x úspěšně, 

    1x neúspěšně) 

  

 počet úspěšné neúspěšné 

český jazyk 6 4 2 (z nich se 1 nedostavil) 

dějepis  10 6 4  

fyzika  1 - 1  

matematika  2 1 1  

celkem 19 11 8 

 

 (6 ţáků vykonalo neúspěšně 8 opravných zkoušek) 
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Opakování ročníků: 

2. ročník - 1 ţák, po opravné zkoušce (školní rok 2011 – 2012 přestup na jinou ZŠ) 

6. ročník - 2 ţáci, po opravných zkouškách  

7. ročník - 4 ţáci, ale 2 z nich postupují věkem do 8. ročníku, 

               – z nich 2 ţáci přímo (z nich 1x školní rok 2011 – 2012 přestup na jinou ZŠ),  

                            2 po opravných zkouškách  

8. ročník - 1 ţák, po opravné zkoušce (školní rok 2011 – 2012 přestup na jinou ZŠ)  

 

 

 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 celkem: průměr na 1 ţáka: 

Zameškané hodiny: 41 519 104 

 

Neomluvené hodiny: 0 0 

 

 Účast ve vědomostních soutěžích 

 účast umístění 

Mezinárodní  

Taktik Výzva 2010, 6. – 9. ročník 25 ţáků  nejlepší - 412. místo (úspěšnost 80 %) 

(ČR, SR, Německo – 11 388 soutěţících) 

 

Celostátní 

Internetová soutěţ „Hravě ţij zdravě“ třída 5. A 22. místo 

(zdravý ţivotní styl) 

Internetová soutěţ „Hravě ţij zdravě“ třída 5. A 2. místo 

Matematický klokan (kategorie Cvrček) 2. třídy 2 x 1. místo 

Matematický klokan  5. třídy 9. místo 

Dějepisná olympiáda  1 ţák účast 

 

Okres 

Dějepisná olympiáda  1 ţák 5. místo, postup do krajského kola 

Já a počítač 15 ţáků 2., 4. místo 

Biologická olympiáda, kat. D 2 ţáci 6., 7. místo 

Biologická olympiáda, kat. C 2 ţáci 8., 11. místo 

Anglický jazyk, kat. A 1 1 ţák 6. místo 

Anglický jazyk, kat. A 2 1 ţák 13. místo 

 „Díváte se kolem sebe“   

(vyhlašuje SUPŠ sklářská, Ţelený Brod) 4 ţáci 3. místo, 3x účast 

Chemická olympiáda 4 ţáci 8., 9., 10., 11. místo 

Archimediáda, 7. ročník 3 druţstva 2., 3., 5. místo 

Fyzikální olympiáda, kat. F 5 ţáků 9., 10., 11., 12., 17. místo 

Pythagoriáda, 5. ročník 3 ţáci 2 úspěšní řešitelé 

                         6. ročník 2 ţáci účast 

                         7. ročník 2 ţáci účast 

                         8. ročník 3 ţáci 1 úspěšný řešitel 

Zeměpisná olympiáda, kat. A 2 ţáci 10., 11. místo  

Zeměpisná olympiáda, kat. B 2 ţáci 15., 19. místo 

Zeměpisná olympiáda, kat. C 2 ţáci 23., 26. místo 

Dopravní soutěţ 2 druţstva 4., 5. místo  
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Matematika, Z5 3 ţáci účast 

Matematika, Z6 2 ţáci účast 

Matematika, Z7 5 ţáků účast 

Matematika, Z8 1 ţák účast 

Matematika, Z9 2 ţáci účast 

Matematický klokan 2. – 9. ročník účast 

Český jazyk 2 ţáci účast 

 „PaySeeCup“, 7. ročník 3 týmy účast 

„Najdi, co neznáš“, 6., 7. ročník 3 týmy účast  

 

KALIBRO – ve školním roce proběhlo tradiční testování ţáků,  které se opět týkalo předmětů český  

jazyk a matematika na obou stupních. 

 Do testování byli zařazeni všichni ţáci 3. ročníku, 5. ročníku, z důvodu velkého počtu 

 ţáků – vybraní jedinci ze 7. tříd a všichni ţáci 9. ročníku. 

 Hodnocení dopadlo pro školu velmi dobře. 

 

3. třídy – český jazyk - účast 42 ţáci 

 

  český jazyk - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR                       65,5% 

 

 3.A   ZŠ Mozartova - průměr úspěšnosti  =  73,1 % 
 nejúspěšnější ţákyně  =  90 %  Z. Osobová 

 nejméně úspěšný ţák  =  45 % 

 

 3.B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  =   65 % 

 nejúspěšnější ţák  =        92,8 %  L.Vrána 

 nejméně úspěšný ţák  =  34,4 % 

 

 matematika - účast 42 ţáci 

 

  matematika - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 59,1 % 

 

 3.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti      71,6 %        

 nejúspěšnější ţákyně  =  96,1 %   N. Kopicová 

 nejméně úspěšný ţák  =  26,7  % 

 

 3.B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti      63,9 % 

 nejúspěšnější ţák =               97,5 %  V.Hladík 

 nejméně úspěšná ţákyně  =  41,1 %   

 

Závěr: v obou testováních se ţáci 3.A dostali výrazně nad průměr ČR, ţáci paralelní třídy 3.B  

 se v českém jazyce dostali 0,5% bodu pod průměr ČR, v matematice jsou nad průměrem. 

  

5. třídy – český jazyk - účast 37 ţáků 

 

 český jazyk- průměr úspěšnosti ZŠ v Č 70,8 %  

 

 5.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti    72,0 %           

 nejúspěšnější ţákyně  =        89,2 %  V. Surkovová 

 nejméně úspěšná ţákyně  =  52,6 % 

 

 5.B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti     62,8 % 
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 nejúspěšnější ţák  =         84,6 %  O.Svoboda 

 nejméně úspěšný ţák  =   27,7 %  

 

 matematika - účast 37 ţáků 

 

  matematika - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 46,4 % 

 

 5.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti      54,3 % 

 nejúspěšnější ţákyně  =        82,1 %  A.Bělíková 

 nejméně úspěšná ţákyně  =  52,6 % 

 

 5.B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti      41,1 % 

 nejúspěšnější ţák  =         76,8 %  A.Jákl 

 nejméně úspěšní ţáci  =   16,1 %  

 

Závěr: ve srovnání tříd lze konstatovat lepší úroveň ţáků 5. A – v obou testech se dostali nad 

 průměr ČR, třída 5. B potvrdila niţší kvalitu v obou testových bateriích.   

 

7. třídy - český jazyk – účast 30 ţáků z obou tříd (jednalo se o výběry)   

 

 český jazyk - průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR 66,6 % 

 

 vybraní ţáci  ZŠ Mozartova        69,9 %   

 

 nejúspěšnější ţákyně        =  86,1 %  Rájková 

 nejméně úspěšný ţák       =   52,8 % 

 

 matematika  - účast 25 ţáků z obou tříd ( jednalo se o výběry )   

 

  matematika - průměr úspěšnosti - ZŠ v ČR 37,6 % 

 

 vybraní ţáci ZŠ Mozartova        56,0 %  

 

 nejúspěšnější ţák            =     90,7 % Fišera 

 nejméně úspěšný ţák      =    26,1 % 

 

Závěr: v obou předmětech jsou vybraní ţáci 7. tříd nad republikovým průměrem. Velice nízký průměr 

 ČR v matematice byl ţáky školy výrazně překročen (o 18,4 %) , přesto zdaleka nedosahuje  

 hodnot v českém jazyce. 

 

 

 

9. třídy – český jazyk - účast 35 ţáků 

 

  český jazyk- průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 50,6% 

 

 9.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti     49,3 %           

 nejúspěšnější ţákyně  =        60,6 %  M. Vokálová 

 nejméně úspěšná ţákyně  =  36,8 % 

 

 9.B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti     48,1 % 

 nejúspěšnější ţák  =         72,4 %  D. Skuhravý 
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 nejméně úspěšný ţák  =   20,1 % 

 

 matematika - účast 34 ţáci 

 

  matematika - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR  40,6 % 

 

 9.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti      38,5 %           

 nejúspěšnější ţák   =              67,6 %  D.Olbricht 

 nejméně úspěšná ţákyně  =   11,6 % 

 

 9.B    ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti      57,3 % 

 nejúspěšnější ţáci  =         98,2 %  D. Skuhravý, O. Šedý 

 nejméně úspěšný ţák  =    22,3 % 

 

Závěr: ve srovnání 9. tříd lze konstatovat vyrovnaný výsledek v českém jazyce, obě třídy jsou však 

 těsně pod republikovým průměrem. V matematice byl výsledek 9. A horší neţ republikový  

 průměr, oproti tomu 9. B tento průměr výrazně překročila (o 16,7 %), coţ lze hodnotit velice  

 pozitivně. 

 

 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, 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 

  síťové pálkovací hry 

  orientační běh 

  kopaná (6. ročník)  

 

 jazykové německý jazyk 

 

 ostatní keramický 

  dramatický 

  pěvecký 

  matematika ve fyzice 

 

V rámci školní druţiny pracovaly tyto krouţky:  

výtvarný, hudebně-výtvarné hrátky, aerobic, jóga, vaření, Veselá školička pro předškoláky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uplatnění absolventů školy    

     

 

Studium maturitní obory Studium učební obory 

gymnázium SOŠ SOU 

Počet vycházejících ţáků 

38 
1 27 10 
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 Veřejně prospěšná činnost školy 

 

Kultura: vystoupení ţáků 5. A v domech pro seniory k Vánocům a ke Dni matek, vystoupení 

DPS Vrabčat „Společně nejen na jevišti“, na Veletrhu sociálních sluţeb Libereckého 

kraje,  v rámci Jabloneckého hudebního festivalu . . .  

Ekologie: sběrová aktivita (papír, pouţité baterie, drobná elektrotechnika) - 2. místo v kategorii 

škola s nejvyšším odevzdaným celkovým mnoţstvím papíru, výhra 1 500,- Kč, 

 úklid Jizerských hor, zimní přikrmování zvěře … 

Sociální oblast: keramické výrobky do aukce v rámci výtvarné výstavy jabloneckých škol pro dětské  

 oddělení jablonecké nemocnice, výroba přání pro Léčebnu dlouhodobě nemocných,  

 poskytování zázemí nejrůznějším organizacím pro svá setkání, např. školským  

 zaměstnancům – důchodcům, občanům Mšena při projednávání svých bytových  

 záleţitostí apod.  

  

 

 

7. Řízení školy 

 

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2010/2011 

 

 

a/ vzdělávací:  aplikace ŠVP do 4. a 9. ročníku 

Průběţná kontrola a úprava učiva ŠVP probíhala v rámci schůzek předmětových komisí a promítla 

se na 1. stupni ZŠ do úprav osnov v předmětech český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná a tělesná 

výchova. 2. stupeň ZŠ rozšířil nabídku povinně volitelných předmětů. 

1. st. doplnil mediální výchovu tvorbou časopisu „Bejby  Koktejl “ (třída 5. A). 

2. st. doplnil mediální výchovu prací v projektu Jsme lidé jedné Země (8. ročník). 

Na 2. stupni byli ţáci zapojeni do projektů Evropské státy za olympijským vítězstvím (6. ročník). 

Projekt Husitství pro 7. ročník se ve školním roce 2010 – 2011 realizoval v rámci dějepisného 

celoškolního projektu Den středověku. 

Výchova k volbě povolání (v rámci pracovní výchovy) postoupila do 9. ročníku. 

Do 9. ročníku také pokročila nabídka volitelných předmětů v rozsahu 3-hodinové dotace pro 2 zvolené 

předměty, coţ je pro školní rok 2011 - 2012 organizačně i finančně velmi náročné.  

 

 

sjednocení postupu při stanovení přiměřených kritérií hodnocení 

Tato kritéria jsou aplikována pro slabě prospívající ţáky. 

Sjednocování postupu při stanovení přiměřených kritérií hodnocení pokračuje z předcházející školního 

roku. Vţdy po čtvrtletních pedagogických poradách je neprospívajícím ţákům stanoveno „minimum“ 

učiva potřebné k dostatečnému zvládnutí vyučovaného předmětu a jsou stanoveny podmínky = 

moţnosti oprav známek (s dostatečným časovým předstihem), to vše je ţákovi a rodičům předáno 

písemně prostřednictvím ţákovské kníţky, případně ještě projednáno ústně. V řadě předmětů je tento 

postup jednoznačným přínosem. Ve školním roce 2010 – 2011 byla sjednocena forma oznámení 

„Minima učiva“ pro všechny předměty 

  

 

použití anglického jazyka při běžné výuce na 1. stupni ZŠ 

Pouţívání anglického jazyka při běţné výuce navazuje na projekt English Time z předcházejícího 

školního roku. Protoţe všichni učitelé 1. stupně ZŠ se vzdělávali nebo vzdělávají ve znalostech 

anglického jazyka, bylo moţné anglický jazyk jednoduchou formou začlenit do běţné výuky, coţ bylo 

příleţitostně prověřováno při hospitacích. Je vhodné v tomto kroku pokračovat systematicky.  
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rozšíření práce s interaktivní učebnicí na 2. stupni ZŠ 

Práce s interaktivní učebnicí Way to Win v 7. ročníku byla zavedena na 2. st. ZŠ v předmětu anglický 

jazyk ve školním roce 2009 -2010. Ve školním roce 2010 – 2011 byla interaktivní výuka Aj rozšířena 

o 6. a 8. ročník. Kromě anglického jazyka se s interaktivní učebnicí začalo pracovat v přírodopise pro 

6. ročník. 

Práce s touto novou učební pomůckou výrazně zvyšuje úroveň výuky, pro školu je však finančně drahá 

a proto plánované rozšíření interaktivní učebnice do výuky fyziky dosud neproběhlo. 

 

modernizace učebny fyziky 

Modernizace - technického zázemí   nové elektrické a síťové rozvody do všech ţákovských stolů,   

  propojení s učitelskou katedrou 

                        IT učebních pomůcek  PC, interaktivní tabule 

                        výukového prostředí   nové uspořádání ţákovských stolů, kompletně nový školní  

                                                            nábytek, keramické tabule s pojezdem 

 

 

b/ výchovné:  posílení pravomoce žákovské samosprávy 
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 (Mikulášská nadílka), děti 

z parlamentu pomáhaly při Dnech otevřených dveří naší školy pro rodiče budoucích prvňáčků, svým 

spoluţákům zpestřily výuku zorganizováním školního Mikuláše a pro děti 1. a 2. tříd připravily 

sportovní dopoledne s „broukem Pytlíkem“.  

Posílení pravomoce školního parlamentu se odrazilo v uţší komunikaci s vedení ZŠ a ve zřízení 

„schránky důvěry“. Se školním parlamentem spolupracovaly paní učitelky - Mgr. B. Halíková a 

Mgr. J. Lejsková, oběma patří za jejich práci poděkování! 

 

pokračování projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům „Jsme lidé jedné Země“ 

V projektu pokračovaly obě třídy 8. ročníku. V rámci jednotlivých činností se ţáci učili chápat 

důleţitost dodrţování lidských práv a výhodu toho, ţe ţijí v právním státě. Seznámili se 

s problematikou uprchlictví a strávili tři dopoledne s cizinci, kteří jim přiblíţili ţivot v Kongu, 

Bělorusku a Čečně. Součástí projektu je e - learning, jehoţ vyuţití však komplikovaly technické 

problémy při spojení. V rámci projektu ţáci pracovali s kritickou analýzou mediálního textu a učili se 

rozpoznávat manipulaci médií s informacemi. 

 

zajištění systému podpory zdravé výživy 

Dotované školní mléko a mléčné výrobky + nedotované mléčné výrobky 

V rámci tohoto projektu jsou dětem 1. stupně distribuována mlíčka, smetánky, jogurty a dţusy. Dítě 

má nárok na dotovaný výrobek 1x za 2 dny. Tento projekt vyuţívá jiţ řadu let přibliţně 1/3 dětí  

1. – 5. ročníku. 

 

Ovoce do škol 

Do tohoto projektu se naše škola zapojila od školního roku 2010 – 2011. Všichni ţáci 1. – 5. ročníku 

dostávají ovoce 2x měsíčně.  

 

Velmi děkujeme p. učitelce Mgr. V. Balatkové za vzorné zajišťování obou projektů.  

 

Bufet zdravé výţivy 

léto 2010 – přípravné práce pro jeho vybudování 

podzim 2010 – průběh prací 
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říjen 2010 – zahájení prodeje 

 

Podpora zdravé výţivy ţáků je doplněna „Zdravým vařením“, ve kterém je zapojena 1 skupina ţáků 

1. stupně ZŠ (12 ţáků) a 3 skupiny ţáků 2. stupně (39 ţáků). 

 

Ţáci 2. stupně se mohou pod vedením paní vedoucí školní jídelny zapojit do tvorby jídelníčku školní 

jídelny. 

 

analyzování příčin výskytu nežádoucího chování 

Sniţování výskytu neţádoucího chování závisí na rychlosti řešení problému a jeho důkladné analýze 

ve spolupráci s ţákem, jeho rodiči a specializovanými odborníky. Pro analýzu problému škola začala 

vyuţívat vrstevnický program PPP, systém včasné intervence OSPODu, spolupráci s Policií ČR, 

výchovné komise s uzavřením „dohody“ s rodičem a „operativní“ pedagogické rady. 

 

 

zajištění systému podpory tříděného odpadu 

Pro posílení podpory tříděného odpadu byl vyuţit projekt organizace Čmelák – Společnost přátel 

přírody, o. s. pod názvem - Asekol –„Zlato v odpadkovém koši“ pro sběr a třídění elektroodpadu, který 

byl panem učitelem Mgr. K. Opočenským a několika ţáky třídy 6. B realizován v 1. pololetí školního 

roku 2010 – 2011. 

 

 

c/ organizační:   příprava Šablon, EU peníze do škol 

Příprava projektu „Šablony“ představuje nastudování rozsáhlé legislativy, konzultace se školami, které 

jiţ „Šablony“ realizují, revizi potřeb školy a z ní vyvození a pojmenování záměru školy. Dále je třeba 

se rozhodnout pro výběr šablon, zpracovat ekonomický rozpočet a zajistit podporu pedagogického 

sboru pro zpracování výukových příprav. Poté lze začít s vyplňováním Benefitu  a přihlášením se do 

projektu. 

Termín podání ţádosti: říjen 2011 (po zahajovacím výkazu školního roku 2011 – 2012, ve kterém 

předpokládáme zvýšení počtu ţáků) 

Předpokládaný termín zahájení projektu: 2. pololetí školního roku 2011 - 2012  

  

 

 

Zpracování nástrojů a časového plánu vlastního hodnocení školy 

Evaluační zpráva byla projednána s pedagogickým sborem dne 25.10.2010. 

Byly zpracovány cíle vlastního hodnocení, nástroje však v plném rozsahu stanoveny nebyly, právě tak 

jako jsou stále rezervy ve stanovení časového plánu. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní byl 

zkvalitněn dotazník 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.  

Vyhodnocení nástrojů a stanovení pevného časového plánu vlastního hodnocení školy je třeba 

dopracovat. 

 

nabídka vzdělávání rodičům žáků 

 

První nabídka vzdělávání rodičům byla uskutečněna v listopadu 2009. Setkala se jen s malou odezvou, 

a tak jsme přehodnotili časový plán a jak jsme předpokládali, druhá výzva, která proběhla v září 2010 

uţ byla přijata zcela jinak. První Info schůzky byly naplánovány na první říjnový týden, v druhém 

týdnu uţ se začalo se studiem. Největší zájem byl o výuku anglického jazyka, na které se sešlo 18 

rodičů. Zájem o výuku informatiky mělo 6 rodičů. O výuku německého a ruského jazyka měli zájem 
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poze jednotlivci. Výuky anglického jazyka se ujala paní učitelka Mgr. M. Pšeničková, informatiku 

vyučoval pan učitel Mgr. P. Jindra, oběma je třeba za jejich práci velmi poděkovat. 
  

 

 d/ provozní:   rekonstrukce učebny fyziky 

Příprava rekonstrukce proběhla v období duben – červen 2010 (návštěva podobné pracovny v sousední 

ZŠ, zmapování nabídek trhu, jednání s dodavateli, zpracování časového harmonogramu prací…). 

Technicky byla rekonstrukce realizována v průběhu hlavních prázdnin 2010 (ve spolupráci s OHS 

MěÚ) a prověřována ve školním roce 2010 – 2011. Technická realizace (stavební úpravy, rozvod 

elektrických a síťových kabelů, malování, pokládka linolea) a instalace nového školního vybavení byla 

velmi náročná, ale úspěšná. Problematické však bylo a je prověřování funkce interaktivní tabule, která 

byla reklamována a musela být vyměněna. Avšak ani druhá tabule nepracuje spolehlivě, je testována 

na prostředí umístění a zdá se, ţe problém bude v elektro-magnetickém prostředí pracovny fyziky. 

Velké poděkování patří oběma vyučujícím fyziky, Mgr. J. Ronischové a Mgr. Z. Škrabálkové, za 

obětavou spolupráci při velmi náročné rekonstrukci. 
 

    

vybudování „bufetu zdravé výživy“ 

Příprava projektu – léto 2010 

Nejprve proběhla analýza stávajícího stavu zásobování „bufetu pro ţáky“ ve spolupráci se Školní 

radou a s vedoucí školní jídelny se závěrem, ţe je nutné tento systém změnit. Následoval průzkum 

trhu, vyhlášení poptávkového řízení pro tři účastníky se zadáním propagace zdravé výţivy a jeho 

vyhodnocení. Dále byl zpracován návrh úpravy interiéru „bufetu“ ve spolupráci s vítězem 

poptávkového řízení (projednáno s OHS MěÚ a HZS). 

Realizace projektu – podzim 2010 

Realizaci projektu představovalo provedení stavebních úprav – bourání šatnových kójí, zbudování 

vodovodní přípojky, odpadů, elektroinstalace, zdění příček, dveří, prodejního okna, malování, oprava 

dlaţby, zajištění úklidových prací, schválení sortimentu „zdravé výţivy“ + cen a organizace prodeje. 

Zahájení prodeje – říjen 2010 

 

 

dokončení 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, 

coţ bylo naplánováno na školní rok 2010 – 2011. Protoţe však jsme od zřizovatele neobdrţeli do 

rozpočtu ţádné finance na nákup školního vybavení, dokončení vybavení relaxační místnosti nebylo 

provedeno   

 

 přebudování provozního zázemí ve ŠD 

Tento úkol vyplynul z dlouhodobého problému prosakování vlhkosti přes venkovní anglické dvorky 

do suterénních prostor školní druţiny, coţ vedlo k nutnosti přemístit šatnu jednoho oddělení ŠD, 

opravit toalety pro zaměstnance a rozšířit skladové prostory. Všechny prováděné práce byly 

konzultovány s OHS  MěÚ Jablonec n. N. 

 

Příprava:  září – říjen 2010 

Vyklizení bývalé prádelny a sušárny po původních jeslích, např. demontáţ a likvidace původních 

zabudovaných nefunkčních praček a sušiček, zaslepení elektrických zásuvek na 380 V, likvidace 

zbytků odpadů stavebních materiálů atd., vyklizení dílny po předcházejícím údrţbáři, likvidace starého 

nábytku…. 

 

Realizace: listopad – prosinec 2010 
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Malování vyklizeného prostoru pro novou šatnu, pokládka podlahové krytiny a prahů, výměna dveří, 

instalace domovního telefonu, vlastní výroba věšáků a sušáků do šatny, oprava a úprava staršího 

nábytku, čištění odpadů na WC pro zaměstnance. 

 Spolupráce se Školskou radou 

Školním rokem 2010 – 2011 vstoupila Školská rada do třetího, a tím i posledního roku svého působení. 

Na podzim roku 2010 velmi pozorně prostudovala výroční zprávu a poté ji schválila. 

Dále se aktivně zabývala zkvalitněním podmínek stravování ţáků v bufetu „zdravé výţivy“ i ve školní 

jídelně (výběr ze dvou jídel). 

Zajímala se o akce školy pro veřejnost – např. Halloween, Adventní koncert, Mozart-revui. 

Provedla podrobnou analýzu zápisu dětí do 1. třídy a přinášela podněty k podpoře školního image 

na veřejnosti. 

V červnu 2011 byli jmenováni staro-noví zástupci zřizovatele do Školské rady - paní B. Caklová  

a Mgr. M. Krajina. Volba nových zástupců z řad pedagogů a rodičů proběhne v listopadu 2011.    

Školské radě děkujeme za tříletou podnětnou spolupráci, upřímnou snahu o zlepšení školního prostředí 

i školního klimatu a věříme, ţe i pro členy Školské rady bylo seznámení se školním zázemím 

zajímavou zkušeností.           

 

 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 scházejí na shromáţděních Kruhu přátel DPS Vrabčáci, kde sledují sborovou 

činnost, její sladění se školními povinnostmi a kontrolují hospodaření s příspěvky. 

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 třídách 2. a 3. 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, 

    poskytnutí zázemí pro setkání občanů se starostou, projednávání územního plánu, 

    společná jednání a semináře vedoucích školních jídelen,  

 poskytnutí prostor pro volby (říjen 2010 – do Zastupitelstva Města Jablonec n. N.), 

 účast ţáků na kulturních akcích pořádaných MěÚ,  

 pomoc ţáků při úklidu zelených ploch ve Mšeně (Den Země) 

Městská knihovna 

  . návštěva vzdělávacích programů - především 1. st. ZŠ,  

 spolupráce při projektech („Pasování na čtenáře“, „Noc s Andersenem“ …)  

Městské divadlo   

  . návštěva školních divadelních představení 

Eurocentrum  . účast na akcích Ámos, výstava jabloneckých škol, návštěva kulturních programů, 

    „Čtení pro nejmenší“- děti ZŠ Mozartova čtou dětem MŠ Mechová 

Muzeum skla   

a biţuterie  . vzájemná pomoc při školních i muzejních projektech 

MŠ  . návštěva výuky I. st. ZŠ, sjednocení poţadavků na základní návyky dětí,  
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 poskytování školního sportovního zázemí potřebám MŠ, vzájemná návštěva 

kulturních akcí (vánoční, velikonoční), „Veselá školička“ pro předškoláky, spolupráce 

se ţákovským parlamentem (např. zajištění návštěvy „Mikuláše“), společná „poţární 

evakuace“ – příjezd HZS 

SŠ  . přijímací řízení, soutěţe ţáků, další vzdělávání učitelů (ZŠ Mozartova – zajištění 

semináře ČEZu „Hrátky s teplem, magnetismem a transformátorem), 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 pro vycházející ţáky,  

 creening ve 2. ročníku, zajištění psychologického šetření v rámci harmonizačního 

pobytu 6. ročníku, „Vrstevnický program“ ve třídách 5. B a 7. B, pomoc ve 

výchovných komisích 

Policie ČR  . přednášková činnost 

Městská policie 

  . besedy „Městská policie a její význam“ 

    ZŠ poskytuje prostory pro schůzky Městské policie se seniory  

Centrum 

vzdělanosti  

Lib. kraje  . 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 

  

Velké poděkování za spolupráci patří pracovníkům PPP a OSPODu, kteří škole pomáhají řešit stále 

náročnější problémy se ţáky a jejich rodinným zázemím.  

 

 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 19 % 

z celkového počtu zaměstnanců. Spolupráci s odborovou organizací vymezuje kolektivní smlouva, 

čerpání FKSP se řídí kaţdoročně aktualizovaným plánem schváleným na schůzi všech zaměstnanců. 

 

KÚ 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, 

ZŠ poskytla organizační zázemí pro semináře v rámci prezentace informačního   
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a vzdělávacího portálu „www.edulk.cz“ 

Asociace školních sportovních klubů 

Ve spolupráci s našimi pedagogy u nás zajišťuje soutěţ Preventan Cup ve vybíjené pro 1. st. ZŠ, 

pro ţáky 6. – 7. tříd je organizována soutěţ  ve florbalu. 

Zástupce ředitele organizuje pro jabloneckou oblast fotbalovou soutěţ Mc Donald´s Cup a ve 

spolupráci s FK Baumit a TJ Biţuterie novinku pro ţáky 1. st. jabloneckých škol a škol z blízkého 

okolí - soutěţ pod názvem „Mikulášský víceboj“. Celá akce je podporována MěÚ  Jablonec n. N.  

a společností SPORT Jablonec n. N., s. r. o  

 

SPORT Jablonec n. N., s. r. o 

Spolupráce při zajištění turnaje Euro-sporting, 10. – 13. května 2011. 

  

Technická univerzita v Liberci (Praktická příprava studentů) 

vyuţívá našich pedagogů k praktické přípravě studentů i k vedení souvislé pedagogické praxe. 

Souvislou praxi u nás prováděly 2 studentky 2. st. (Aj, Ov/Aj, D), studentka se zaměřením na 

volnočasové aktivity prováděla souvislou praxi v ŠD. 

Učitelé Tv pomáhali pracovnici TUL zajišťovat podklady pro její disertační práci. 

Úvodní pedagogickou praxi na 1. stupni ZŠ absolvovala 1 studentka Univerzity Hradec Králové. 

. 

Všem učitelům, kteří se věnují přípravě mladé generace, patří velké poděkování! 

  

 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. KÚ Libereckého kraje – Prevence sociálně patologických jevů  

 Projekt „Puberta v pohodě“ 

 Výše poţadované dotace – 25 000,- Kč 

 Přidělená výše dotace – 20 000,- Kč, pro školní rok 2011 - 2012 

2. KÚ Libereckého kraje – Podpora školního sportu a tělovýchovy 

 Projekt “Nákup sportovních potřeb určených k výuce tělesné výchovy a organizaci sportovních  

 aktivit pro ţáky školy“. 

 Výše poţadované dotace – 19 000,- Kč 

 Přidělená částka – 0,- Kč 

3. KÚ Libereckého kraje – Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 

 Výše poţadované dotace – 14 000,- Kč 

 Přidělená částka – 11 000,- Kč, pro školní rok 2011 - 2012 

4. Město Jablonec nad Nisou – Projekt „Jablonec nad Nisou 2011“ 

 Projekt „Mšenská olympiáda“ 

 Výše poţadované dotace: 10 000,- Kč 

 Přidělená výše dotace: 6 000,- Kč 

 

 Údaje o rozvojových a mezinárodních programech 

 

„Jsme lidé jedné Země“ 

Organizace pro pomoc uprchlíkům 

(program prevence rasismu a xenofobie) 

Udělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 
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Realizace: 1. 8. 2009 – 31. 12. 2011 

 

Program byl zahájen ve školním roce 2009 – 2010 v 7. ročníku p. učitelkou Mgr. B. Halíkovou, ve 

školním roce 2010 – 2011 pokračoval v 8. ročníku, kdy se do jeho realizace připojila p. učitelka  

Mgr. J. Lejsková. Za jeho realizaci patří oběma velké poděkování.  

 

„Řemesla jako cesta k rovnému vzdělávání“ 

Čmelák – Společnost přátel přírody, o. s. 

(Investice do rozvoje vzdělání)  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.04/03.0003, financovaném grantovými prostředky OPVK 

Realizace: školní rok 2010 - 2011 

 

Projekt byl realizován školním koordinátorem p. uč. Mgr. K. Opočenským se třídou 6. B. Dětmi  

i jejich rodiči byl projekt hodnocen velmi dobře, p. učiteli Opočenskému za jeho realizaci patří velké 

poděkování.  

 

Asekol –„Zlato v odpadkovém koši“  

Čmelák – Společnost přátel přírody, o. s. 

(sběr a třídění elektroodpadu) 

Realizace: září – prosinec 2010 

 

Projekt realizoval p. uč. Mgr. K. Opočenský s několika ţáky třídy 6. B. V rámci tohoto projektu byl 

zkvalitněn systém tříděného odpadu ve škole, za coţ všem účastníkům projektu děkujeme. 

 

Využití anglického jazyka při výuce všeobecně-vzdělávacích předmětů 

CLIL – English Time 

 

Do projektu se zapojilo 5 vyučujících 2. st. ZŠ. 2 rodilí mluvčí po dobu čtyř týdnů kaţdé pondělí 

a úterý prezentovali ve třídách 2. stupně v angličtině metodiku výuky např. zeměpisu, matematiky, 

fyziky, informatiky apod. (leden-únor 2011). Škola získala metodický materiál v angličtině pro výuku 

téměř všech předmětů 2. st. (M, F, Z, CH, D, Př, Inf, Ov). Navázali jsme tak na předcházející školní 

rok, kdy podobným projektem prošli učitelé 1. st. ZŠ. 

 

„Úspěšný učitel“ – Systematická metodická podpora tvůrčí práce učitelů v Libereckém kraji  

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 

(znovuobnovení systému metodické práce s pedagogy) 

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (květen 2011) 

 

 

 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 a její pobočkou v naší škole - „Noc s Andersenem“ (2., 3. ročník), 

„Velikonoční zvyky a tradice“ (3. ročník), Cesta knihy ke čtenáři (3. ročník) 

besed s fotbalisty FK Baumit (6. – 8. ročník), IT fotoshow s potápěčem „Ţivot v oceánech“ 

a horolezcem „Vysokohorské a polární prostředí“ (5. ročník), s Městskou policií „Prevence 

kriminality“ (7. ročník), s Klubem Na Rampě „Jeden svět“ (5., 6., 7. ročník) 
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přednášek „Čas proměn“ (dívky 6. ročníku), „Afrika – jiný svět“ (6. ročník), „Oceánie“ (7. ročník), 

„Austrálie – v anglickém jazyce (7. – 9. ročník), „Alkohol a riziko závislosti“ (7. ročník), „Láska ano, 

děti ještě ne“ (9. ročník) 

exkurzí např. do Jizerských hor – „Cestování po stopách skřítků z Jizerských hor“, na horských kolech 

(2. ročník/Čj, prvouka), ochrana lesa (7. ročník), do Krkonoš (7. ročník/Z, Tv, Př), do Prahy  

(8. ročník/Z, D) 

autorského čtení pro nejmenší – spisovatel p. Holan (1., 2. ročník) 

ozdravného pobytu v Itálii 

 

zapojení  

Týden proti drogám (7. ročník – Alkohol a riziko závislosti), Týden bezpečnosti (5. ročník), Týden 

bezpečnosti pro začínající řidiče (8. ročník), Týden pro zdraví (ŠD + ŠJ), Měsíc čtenářů – čtení pro 

děti v MŠ (třída 5. A), MŠ Mechová – Hry bez hranic, organizační pomoc třídy 2. A 

 

tvorba  

literárně-hudebních vystoupení s ukázkou hudebních nástrojů, literárně-hudebních pásem pro MŠ 

(Vánoce, Den učitelů) a Senior centrum (5. ročník), dramatizací pohádek a jejich uvedení před 

spoluţáky, rodiči i na jevišti divadla (1. stupeň), 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, Vánoc v Belvederu (2., 3. ročník), Planetária a Technického 

muzea v Praze (9. ročník), učebny ÚHÚL – Lesní pedagogika, netradiční výuka o přírodě (4. ročník), 

Dne Integrovaného záchranného systému, vzdělávacích projektů „Planeta Země 3000, Čína 

(6., 7. ročník), Intermedia – Indie (6., 7. ročník), Euroregion Tour – veletrhu cestovního ruchu 

v Eurocentru (2. st.), projektu Faber „Keltové“ (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 Eko-týden v Sedmihorkách (2. – 5. ročník) 

(Cesta k vodě, Kameny, kamínky a skály kolem nás, Proč ta sova tolik houkala, Vnímáme přírodu 

všemi smysly, Voňavý svět bylinek, Sedmihorské prameny, Naučná stezka Hruboskalsko)  

  Projekt „Zlato v odpadkovém koši“ (6. ročník) 

  „Vyšetřování Jizerskohorské katastrofy“, Jizerka (ŠD - 4., 5. ročník) 

  Společně se zvířátky (1. ročník) 

 český jazyk (čtení) „Po stopách malého Indiána Jonese“ (2. ročník) 

 přírodopis Les (7. ročník) 

 výchova ke zdraví „Veselé zoubky“ (1. ročník) 

  „Zdravé zuby“ (4. ročník) 

 matematika Hrátky s matikou, Algebraický seminář (8. ročník) 

  anglický jazyk zábavně-vzdělávací interaktivní představení v anglickém jazyce - 

  divadlo Dr. Klutze (1. – 9. ročník),   

  „Irská hudba a tanec (step)“, hudební skupina Unreel (4. – 8. ročník), 
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  projekt CLIL- vyuţití anglického jazyka při výuce všeobecně-

vzdělávacích předmětů (2. st. ZŠ), 

  týdenní kurz anglického jazyka pro zájemce z 5. - 9. ročníku 

     volba k povolání projekt Řemesla jako cesta k rovnému vzdělávání (6. ročník)    

  tělesná výchova Sportovec a sportovní kolektiv roku, Ţonglér, Šplhoun 

  Mšenská olympiáda, 2 kola (1. - 5. ročník), Svátek fotbalu 

mezipředmětové: Pasování na čtenáře (2. ročník),  Cesta za olympijským vítězstvím (6. ročník), 

Jsme lidé jedné země (8. ročník), 

tematické-celoškolní: Vánoční slavnosti, Barevné velikonoční dny, Den ve středověku – dějepisný 

projekt, Cesta proti násilí (zlepšení vztahů dětí ve třídě), Mozart-revue 

  

 

 Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních programech 

 

Navázání kontaktů se školou Nicolai Schule ze Zwickau – navrţen plán pro školní rok 2010/2011 

Věková skupina: 4. a 5. ročník 

Komunikační jazyk: anglický 

Korespondence: písemná - třídní, později individuální 

 e-mailová (5. ročník v rámci výuky informatiky) 

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, protoţe jsme se ze strany německé školy nedočkali 

ţádné reakce. 

 

 

 

Výsledky soutěţí a přehlídek 

 

Kultura 

 

Celostátní 

 

„Evropa ve škole“, literární soutěţ 

                         1. kategorie – próza 2., 3. místo 

 

„Karlovarský skřivánek 2010“ 2x účast 

 

„Náš svět“,    

Národní institut dětí a mládeţe MŠMT 

                                            I. kategorie čestné uznání 

 

Kraj 

„Evropa ve škole“, literární soutěţ 

                                      I. kategorie 1., 2. místo, postup do celorepublikového kola 

„Evropa ve škole“, výtvarná soutěţ  

                                      I. kategorie 1., 2 x 3. místo 

„Voda pro města“, výtvarná soutěţ 1 x čestné uznání 

                             min. zemědělství účast mezi třemi nejlepšími pracemi Libereckého kraje 

„Máj – měsíc poezie“, literární soutěţ 

                 Krajská vědecká knihovna, 

                                       I. kategorie 3. místo  
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„Vítání jara“, soutěţ DPS 

Vrabčata zlaté pásmo 

Vrabčáci stříbrné pásmo 

Karlovarský skřivánek 2010  3x ocenění poroty, 3 x postup do celonárodního kola 

Dětská scéna, I. kategorie 3. místo 

                      II. kategorie 1 x zvláštní pochvala  

 a role náhradníka do celostátního kola 
 

 

Okres 

Zpěváčci 3x účast 

Dětská scéna, I. kategorie 1 x uznání poroty, postup do krajského kola 

Dětská scéna, II. kategorie 2 x uznání poroty, 1 x postup do krajského kola 

  

prezentace školy  

„Ámos“- veletrh vzdělávání, prezentace školy 

 účast 

Dům porozumění, Rýnovice výstava prací ŠD 

výstava výtvarných prací základních škol 

„Přehrada v klínu hor“ diplom 

 

výtvarné soutěţe  

„Česká mincovna našim dětem“ 4 x účast 

 „Kniha a já“,  min. školství účast 

„Moje zvíře“, Adra účast 

 „Archa Noemova“ účast 

„Jak si hraju aneb Můj báječný svět hraček“ 

  účast 

 „Ţivot se zvířaty  účast 

„Máme rádi hasiče“  účast 

 

literární soutěţe  

„Múza 2011“, Město Jablonec nad Nisou  

 I. kategorie – poezie 1. místo 

 I. kategorie – próza čestné uznání 

„Co je hezké v našem městě“ 1. místo v kat. 2. ročníků 

„Co mohu udělat pro svého kamaráda“ 1. místo v kat. 4. ročníků        

                          Basic Centrum       

„Máj – měsíc poezie“  2 x účast 

„Nisa, řeka, která nás spojuje“ 1 x účast  

 

 

 

Přehled sportovních výsledků ve školním roce 2010-2011 

 

 

Bliţší komentáře ke sportovní činnosti na ZŠ Mozartova včetně fotodokumentace 

na www.6zs-jablonec.cz 

 

Sportovní „dění“ na škole lze hodnotit ze dvou oblastí 

 a) sportovní – viz přehled výsledků 

 b) organizační – škola se podílí na dvou velkých  projektech 

1) Mšenská olympiáda (grant zařazen do programu Jablonec 2011) 
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2) Mikulášský víceboj (novinka pro ţáky 1.stupně jabloneckých škol ve spolupráci se zástupci FK 

Baumit Jablonec - kopaná a TJ Biţuterie – basketbal) 

V říjnu 2010 a v červnu 2011 proběhly v rámci Mšenské olympiády tradiční sportovní aktivity pro 

ţáky mšenských škol a ZŠ Rýnovice – orientační běh v Rýnovicích a přespolní běh v prostoru 

lyţařského kolečka v Břízkách. 

Obě akce výrazně podporují sportování ţáků mladšího školního věku a především se do nich zapojují 

téměř všechny děti 1.stupně výše uvedených škol. 

Novým prvkem v organizační struktuře sportů, na kterém se podílí zástupci školy, se stal 

1. ročník tzv.Mikulášského víceboje, kde podle předem stanovených disciplín se přihlášené jablonecké 

školy účastnily finále v Městské sportovní hale.  

Zde se jedná o spolupráci tří subjektů – ZŠ Mozartova jako garanta celé akce, 

trenérů FK Baumit – mládeţe ( kopaná ) a trenérů TJ Biţuterie ( basketbal ). 

Na cenách pro vítěze se výrazně podílelo i Město Jablonec nad Nisou. 

 

V rámci tělesné výchovy „uvnitř školy“ proběhly všechny tradiční aktivity,  

Šplhoun 2010,  Ţonglér 2011, atletika,    

 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 všechny ţáky školy to letos byl Středověk.  

 V rámci besed se ţákům představili hráči Baumitu Jablonec a fotbaloví reprezentanti  

„ČR 21“ Tomáš Pekhart, Jan Kovařík a Jan Vošahlík. 

 

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 byli lyţařští olympijští medailisté z minulosti –  

běţkyně Gabriela Svobodová - Soukalová a skokan na lyţích Jiří Malec. 

 

Zcela na závěr sportovního shrnutí nutno zmínit fakt, ţe do kádru ligového týmu  

FK Baumit  Jablonec se pro novou sezonu 2011-12 dostali dva naši bývalí ţáci a úspěšní sportovní 

reprezentanti školy Michal Pavlata a Miroslav Štemberk. 

 

Přestoţe se opakovaně učitelé v uplynulém období potýkali i s problematickým stavem tělocvičen 

(zatékání, sněţení, téměř nemoţnost větrání) je nutno 

všem učitelům tělesné výchovy na obou stupních poděkovat za uvedené úspěchy ţáků  

i za organizační pomoc při zajišťovaní všech sportovních aktivit.  

 

 

 

 

Tabulkový přehled sportovních výsledků 

 

 sport umístění kategorie místo konání 

Krajská finále     

1.stupeň orient.běh 3. místo Jakub Kunst Liberec 

  3. místo druţstvo (DH 5) Liberec 

2.stupeň  3. místo Ondřej Mihálik Liberec 

  3. místo druţstvo (DH 7-9) Liberec 

     

2.stupeň atletika    
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 Pohár 

rozhlasu 

6. místo  mladší ţáci Turnov 

 atletický 4 

boj 

7. místo starší ţáci Jablonné 

v Podj. 

     

 florbal 2. místo starší ţáci Liberec 

Okresní finále     

1.stupeň vybíjená 4. místo Preventan Cup Jablonec n.N. 

 kopaná 2. místo McD Cup 1.-3.tř. Jablonec n.N. 

  3. místo McD Cup 4.-5.tř. -„- 

 plavání 1. místo Nela Kopicová  Jablonec n.N 

  3. místo Natálie Jebavá -„- 

  2. místo  druţstvo nejml.dívek -„- 

  2. místo Kateřina Marková -„- 

 duatlon 1. místo Daniel Jeţek - 

benjamínci 

Jablonec n.N. 

  3. místo Adam Sýkora - 

benjamínci 

-„- 

     

2.stupeň atletická liga 4. místo mladší ţákyně -„- 

  1. místo mladší ţáci -„- 

  8. místo starší ţákyně -„- 

  2. místo starší ţáci -„-. 

 Pohár 

rozhlasu 

1. místo mladší ţáci Jablonec n.N 

  9. místo mladší ţákyně -„- 

  6. místo starší ţáci -„- 

  8. místo starší ţákyně -„- 

 atletický 4 

boj 

1. místo mladší ţáci Jablonec n.N 

  2. místo starší ţáci -„- 

  4. místo starší ţákyně -„- 

  6. místo mladší ţákyně -„- 

 jednotlivci 2. místo Miroslav Šlajs - ml.ţáci -„- 

 atletický 4 

boj 

3. místo Tomáš Hartman - 

ml.ţáci  

-„- 

  4. místo Dominik Přibyl – 

ml.ţáci 

-„- 

  3. místo Lucie Hloupá – 

st.ţákyně 

-„- 

 plavání 1. místo Jan Polák Jablonec n.N. 

  1. místo Martin Šilhán -„- 

  2. místo Josef  Štěpánek -„- 

  2. místo druţstvo st.chlapců -„- 

 florbal 1. místo Orion Florbal  Cup – st. 

ţáci 

-„- 

 nohejbal 1. místo starší ţáci Jablonec n.N 

  2. místo starší ţáci -„- 

  3. místo starší ţáci -„- 

 basketbal 3. místo dívky (6-7) Jablonec n.N 

 streetball 1. místo dívky (7) -„- 
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  3. místo dívky (8) -„- 

  3. místo chlapci (8) -„- 

Přehled výsledků žáků školy  

– sportovní projekty spoluorganizované ZŠ Mozartova 

 

 sport umístění jméno příjmení kategorie 

Mšenská olympiáda 

III. 

orientační 

běh 

   

( říjen 2010 ) jednotlivci 2. místo Tomáš Osoba 2.třída – H 

  1. místo Tomáš Tesař 3.třída -  H 

  2. místo Vít Hladík 3.třída – H  

  1. místo Daniela Kubalová 4.třída – D  

  1. místo Klára Janečková 6.třída – D 

  2. místo Marek Filip 6.třída – H 

  3. místo Jakub Dvořáček 6.třída – H 

     

Mikulášský víceboj atletika 1. - 2. místo ZŠ Mozartova 1.stupeň 

( prosinec 2010 )  týmy 

celkově 

 ZŠ Liberecká  

     

 jednotlivci 1. místo Tomáš Osoba 2.třída – H 

  1. místo Vít Hladík 3.třída – H 

  3. místo Tomáš Tesař 3.třída – H 

  2. místo Daniela Kubalová 4.třída – D 

  2. místo Ondřej Rulec 4.třída – H 

      

Mšenská olympiáda 

IV. 

přespolní 

běh 

   

(červen 2011 ) jednotlivci 1. místo Věra Dobrovská 1.třída – D 

  1. místo Adéla Šulcová 2.třída – D 

  1. místo Tomáš Osoba 2.třída – H 

  1. místo Tomáš Tesař 3.třída -  H 

  2. místo Nikola Bartoňová 3.třída – D 

  3. místo Veronika Machačná 3.třída – D 

  3. místo  Vít Hladík 3.třída – H 

  2. místo Daniela Kubalová 4.třída – D 

  2. místo Lukáš Rulec 4.třída – H 

  1. místo Michaela Bartoňová 5.třída – D 

     

 

 

 

9. Poradenské služby 

 

 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE 

za rok 2010/2011 

 

1) zázemí pro práci výchovného poradce  

    - samostatná místnost – nejen pro práci a místo pro potřebnou literaturu a materiály,  
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                                           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) 

 

3) kontakty se ţáky 

    - v hodinách i během přestávek 

    - individuální konzu 

 

4) informace pro ţáky 

    - v rámci výchovy k volbě povolání (8. a 9. ročník) 

    - na nástěnce v 1. patře 

    - prostřednictvím ţákovské kníţky 

    - vyuţívání webových stránek školy – podmínky přijímacího řízení, termíny, … 

    - ve třídách vyvěšovány termíny dnů otevřených dveří SŠ 

    

 5) kontakty s rodiči 

    - prostřednictví ţákovské kníţky (zvláštní strana pro výchovné poradenství u 9. tříd)  

    - prostřednictvím webových stránek školy 

    - třídní schůzky a konzultace + přednáška zástupce Úřadu práce na téma trh práce 

    - společná schůzka s rodiči ţáků 9. a 5. tříd - předání základních informací o přijímacím 

       řízení pro tento rok 

    - nabídka individuálních konzultací 

 

6) 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 tu SŠ kam chtěla 

    - 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 
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7) 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 9. ročníku vyučován nový předmět Výchova k volbě 

povolání  (v rámci pracovní výchovy) – náplní bylo podrobné seznámení ţáků 9. tříd s přijímacím 

řízením na SŠ, vyplňování přihlášek, seznamy středních škol, seznámení ţáků s jednotlivými SŠ 

v regionu, prezentace ţáků představující svojí SŠ, na kterou byli přijati, … 

vyuţití TECH YES.INFO (CD, televizní upoutávky) – Rozvoj kariérového poradenství v Libereckém 

kraji 

 

8) ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a integrace 

    - integrovaní ţáci měli svého asistenta a pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu 

    - asistenti podávali hodnocení práce se svěřenými ţáky 

    - integrovaných ţáků bylo celkem 8, z toho jde 1x o tělesné postiţení, 1x zdravotní  

       postiţení, 1x o ADHD, 3x o specifickou poruchu učení a 2x o kombinaci ADHD a SPU 

     

9) práce s nadanými ţáky 

    - nadaní ţáci se účastní naukových, sportovních a uměleckých soutěţí 

    - konkrétně jde o nejrůznější olympiády (přírodopis, fyzika, matematika, chemie, …), 

      výtvarné a hudební soutěţe 

    - učitelé se snaţí s nadanými ţáky pracovat přímo v hodinách – především formou  

      obohacování a rozšiřování učiva - př. práce s nakopírovanými materiály, prezentace  

 

10) řešené případy sociálně patologických jevů 

    - celkem se konalo 5 výchovných komisí 

    - především šlo o řešení kázeňských a prospěchových problémů 

    - na výchovných komisích byli přítomni: ředitelka školy, třídní učitel/ka, ţák a rodič/e,  

      výchovná poradkyně, kurátor z OSPODu 

 

V Jablonci nad Nisou dne 30. 6. 2011 Mgr. Dominika NIGRINOVÁ 

 výchovná poradkyně 

 

 Zajištění speciální péče 

Logopedie - je odborně zajišťována logopedickou asistentkou (vychovatelka ŠD). 

Logopedickou péči absolvovalo 11 ţáků 1. ročníku a 3 ţáci 2. ročníku. 

Logopedická asistentka pomáhala odstranit vady výslovnosti i předškolním dětem, které navštěvovaly 

„Veselou školičku“ ve školní druţině.   

 

 Realizace Minimálního preventivního programu školy 

Program prevence proti zneuţívání návykových látek je obsahem „Výchovy ke zdravému ţivotnímu 

stylu“. 
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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 (harmonizační pobyt pro 6. ročník, vrstevnický program ve třídách 5. B, 7. B, 

výchovné komise), s městskou policií (beseda na téma „Městská policie - její význam), 

s OSPODem (výchovné komise, změny v právní legislativě ….) 

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 2010/2011 – 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 6. 

 

 

11. Údaje o výsledcích kontrol 
 

1. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou provedl kontrolu 

dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně, zpracovaný dle ustanovení § 31 

odst. 2 zákona č. 133/1985 sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o poţární ochraně) 

 

Druh kontroly: tematická 

 

Datum kontroly: 25.10.2010 

 

Závěr: Nebyla uloţena ţádná opatření.  

         

        Viz příloha č. 3 

 

 

2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Turnovská 

40, 466 01 Jablonec nad Nisou provedla kontrolu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodrţování 

právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých ţivotních 

podmínkách zvířat, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Předmět a účel kontroly: 

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 potravina 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, ve spojení s vyhláškou č. 137/2004 Sb., 
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o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závaţných, v platném znění. 

 

Datum kontroly: 7.06.2011 

Závěr: Nebyly zjištěny ţádné závady 

  

        Závěr: Nebyly zjištěny ţádné závady  

         

        Viz příloha č. 4 

 

 

 

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. Přestoţe 

kaţdoročně se v 6. ročníku schází více neţ 10 fotbalistů, na vytvoření samostatné třídy to nestačí. 

Celkový počet tříd se tedy sníţil z 19 na 18 a tento stav uţ by měl být stabilní (v kaţdém ročníku dvě 

paralelní třídy).   

Počet ţáků 1. ročníku školního roku 2011 - 2012 je o 3 vyšší oproti předcházejícímu školnímu roku 

(45 ţáků ve školním roce 2010 – 2011/ 48 ţáků ve školním roce 2011 – 2012). V porovnání s našimi 

sousedními školami jsme zapsali do 1. tříd dětí nejvíce. 

 Škola profituje na ţácích z cizích obcí, jejichţ počet se pohybuje kolem 50 .  

Ve spádovém obvodu školy ţádné zásadní perspektivy růstu počtu ţáků nejsou. Pouze obecný trend 

stále se zvyšujícího počtu odkladových dětí v MŠ navozuje myšlenku pokusit se zřídit pro tyto děti 

přípravné třídy při ZŠ, coţ by znamenalo změnu ve struktuře vzdělávací nabídky.   

 Vzdělávací, výchovné, investiční záměry – krátkodobé, dlouhodobé 

 

 krátkodobé dlouhodobé 

 

vzdělávací aplikovat ŠVP do 5. ročníku podporovat kurikulární reformu 

 revidovat ŠVP s RVP inovovat obsah vzdělávání 

 výstupy z 1. a 2. stupně zavedení evaluačních standardů 

   (pracovat na systému vlastního hodnocení školy)  

 

 sjednotit postup při stanovení zkvalitnit vzdělávání ţáků sociálně 

 přiměřených kritérií hodnocení znevýhodněných 

 aplikovat Aj při běţné výuce podporovat Aj jako nástroj globální 

  komunikace 

 realizace projektu EU „Šablony“- rozšiřovat vyuţívání informačních a 

 peníze do škol komunikačních technologií ve výuce 

 

výchovné podporovat ţákovskou  proměňovat vnitřní kulturu a klima 

 samosprávu školy 

  prosazovat zdravý způsob ţivota   

 vyuţívat projektu Organizace pro vytvářet podmínky pro začleňování ţáků - 

 pomoc uprchlíkům „Jsme lidé jedné  cizinců 

 Země“  

 analyzovat příčiny - snaţit se o jejich  sniţovat výskyt neţádoucího chování 

 odstranění 
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 projekt Ekostopa enviromentální vzdělávání 

   

 

organizační podpora moţnosti vzdělávání  proměna školy ve vzdělávací, kulturní   

 rodičů ţáků a společenské centrum 

 vytvoření podmínek pro vznik přípravných tříd při ZŠ 

 pro děti s odkladem školní docházky   

     

 

investiční modernizace počítačových učeben rekonstrukce WC (ZŠ, ŠJ) 

záměry dokončení relaxační místnosti (čítárna) rekonstrukce tělocvičny 

  rekonstrukce átria 

  výměna oken a venkovní nátěry budovy ŠD 

  rekonstrukce školního hřiště „umělky“ 

 

 

 vývojové trendy 

 

pozitivní 

- o 3 je vyšší počet zapsaných ţáků do 1. ročníku, z 45 na 48, 

- průměr ţáků ve třídě se nemění, zůstává 22,2, 

- zvýšil se počet vyznamenání, z 44 % na 46%, 

- zvýšil se počet pochval, z 50% na 61%, 

- sníţil se počet neprospívajících ţáků z 9 na 8,  

- sníţil se počet ţáků opakujících ročník přímo ze 4 na 2, 

- počet sníţených známek z chování - 3, obdrţeli 2 ţáci , v předcházejícím roce byli 4,  

- počet výchovných komisí se sníţil z 10 na 5, 

- počet neomluvených hodin se sníţil z 0,26 na 0, 

- ze 7 ţáků byli na víceletá gymnázia přijati 4, vloni byli ze stejného počtu přijati pouze 2  

 

negativní  

- o 18 je niţší celkový počet ţáků školy, pokles z 418 na 400 (závěr roku), 

- o 1 niţší je počet tříd, pokles z 19 na 18 tříd, 

- počet zameškaných hodin se zvýšil z ø 98 hod. na ţáka na ø 104 hod., 

- zvýšil se počet sníţených známek z chování - 2 (porovnání závěru škol. roku) 

  z  4,5% na 5 %, 

- počet ţáků vykonávajících opravné zkoušky se zvýšil z 9 na 15, 

- počet opravných zkoušek se zvýšil -  z 11 na 19, 

- počet ţáků opakujících ročník po opravných zkouškách se zvýšil ze 4 na 6 

 

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. Výrazně vzrůstají počty ţáků vykonávající opravné zkoušky, mající sníţenou 

známku z chování a zvyšuje se i nepřítomnost ţáků ve škole. Na druhé straně se zvyšuje procento 

vyznamenání, velký je nárůst pochval a velmi pozitivním jevem je nulový počet neomluvených hodin. 

 

Kalibro (3., 5., 7., 9. ročník) 

Letošní srovnání výstupů testů Kalibro se od předcházejících ročníků liší, protoţe v dřívějších letech 

psal většinou testy výběr ţáků -  oproti letošnímu školnímu roku, kdy výběr ţáků byl pouze 

v 7. ročníku (vysoká naplněnost tříd), v ročnících 3., 5. a 9. testy psaly celé třídy.  
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Lze říci, ţe velmi pěkné jsou výsledky v ročníku  3. a 7., v 5. a 9. ročníku se však úroveň výstupů mezi 

dvěma paralelními třídami značně liší – v 5. ročníku v obou předmětech, v 9. ročníku v matematice, 

viz. přehled na str. 9. – 11.    

 

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. V naukových soutěţích máme radost z umístění v předmětech, které 

v minulosti příliš úspěchů nezaznamenaly – v dějepisu a chemii. Vyučujícím těchto předmětů, paní 

učitelce Mgr. D. Nigrinové a panu učiteli Mgr. K. Opočenskému, přejeme hodně sil a optimismu 

do další práce. 

 

 

 

 

Závěr 

Školní rok 2010 – 2011 je ve dvou směrech negativní – má nejniţší počet ţáků v novodobé historii 

školy (399) a probíhá velké „utahování opasků“ ve finančním zabezpečení školního provozu. Došlo 

k drastickému sníţení rozpočtu na provozní zaměstnance, na učební pomůcky (ohroţen nákup 

učebnic) a na další vzdělávání pedagogických  pracovníků. 

Nejniţší počet ţáků v letošním školním roce poznamenalo opatření okresního úřadu ve školním roce 

2002 – 2003 o regulaci otevření počtu prvních tříd ve mšenských školách. Naše škola jako první, a 

také jako poslední v Jablonci nad Nisou, rozpustila jednu svou první třídu ve prospěch okolních škol. 

V daném prvním ročníku otevřela pouze jednu třídu, která právě letos ukončila školní docházku. Spolu 

s touto třídou ukončila školní docházku chlapecká fotbalová třída, která byla sestavena v 6. ročníku a 

byla také poslední třídou tohoto charakteru u nás ve škole.  

A od teď uţ jen postřehy pozitivní. 

Do Jablonce nad Nisou přijel pan prezident! Zpívala mu naše „Vrabčata“ pod vedením Mgr. P. Ţura. 

V krajském pořadí ankety Hrdina roku, vyhlášeným týdeníkem MF – Sedmička, se „čin“ dvou ţákyň 

naší školy (6. B) umístil na 2. místě! 

Ve škole jde z ruky do ruky časopis „BejbyKoktejl“ třídy 5. A. Paní učitelko Osobová - báječné! 

Přes prázdniny nám byly nečekaně zrekonstruovány z 12-ti dvě WC – chlapecká. Jsme rádi i za tento 

počet. Ještě kdyby někdy zbylo na naši stařičkou tělocvičnu. 

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 stále více budoucích prvňáčků. 

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 2 jídel, která doplňujeme zdravou svačinou ze 

„zdravého bufetu“. 

Vánoční slavnosti a Mozart-revue představují úroveň spolupráce celé školy, všech pracovníků, ţáků, 

rodičů a přátel školy. 

 

A co spojilo celou pedagogickou veřejnost v Jablonci nad Nisou? 

Moţnost zhlédnout úţasný první originální jablonecký muzikál Základní umělecké školy „Filmový 

fanda“, kterým byli nadšeni nejen děti, studenti, jejich rodiče, ale i na prvně organizovaném 

slavnostním divadelním představení ke Dni učitelů - všichni kantoři! 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

 

R O Z V A H A      
  

ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o. 

  

STAV k 31. 12. 2010 v Kč 

  
  

AKTIVA  

  

A) STÁLÁ  AKTIVA 368 216,00 

  

    I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 504 308,64 

        Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -504 308,64 

    II. Dlouhodobý hmotný majetek 12 212 657,61 

        Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -11 844 441,61 

  

B) OBĚŢNÁ AKTIVA 2 970 833,70 

  

    I.   Zásoby 49 545,16 

    II.  Krátkodobé pohledávky 368 780,00 

    IV. Krátkodobý finanční majetek 2 552 508,54 

  

ÚHRN AKTIV 3 339 049,70 

  

  

  

  

  

  

PASIVA  

  

C) VLASTNÍ KAPITÁL 1 390 088,27 

  

    I.   Jmění účetní jednotky 369 376,00 

    II.  Fondy účetní jednotky 804 010,99 

    III. Výsledek hospodaření 216 701,28 

  

D) CIZÍ ZDROJE 1 948 961,43 

  

    IV. Krátkodobé závazky 1 948 961,43 

  

ÚHRN PASIV 3 339 049,70 
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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 4 943  4 943 

Dotace KÚ vč. grantů 15 396  15 396 

Dotace Projekt EU 0  0 

Stravné 1 243  1 243 

Pronájmy 0 397 397 

Ostatní výnosy 22 158 180 

Čerpání z rezervního fondu 320  320 

VÝNOSY CELKEM 21 924 555 22 479 

Dotace investiční MÚ 0  0 

Dotace investiční KÚ 0  0 

Dotace investiční EU    

    

Spotřeba materiálu 424  424 

DDHM 241  241 

Potraviny 1 243  1 243 

Voda 244 8 252 

Teplo 2 548 133 2 681 

Plyn 9 1 10 

Elektrická energie 573 67 640 

Oprava a udrţování - OŠK 334  334 

Opravy a udrţování - HS 170  170 

Ostatní sluţby 355  355 

Telefony 43 15 58 

Internet 23  23 

Práce na dohody 53 115 168 

Náklady na účetní 96  96 

Jiné ostatní náklady 54  54 

Odpisy 117  117 

Náklady KÚ celkem vč. grantů 15 396  15 396 

Náklady Projekt EU   0 

NÁKLADY CELKEM 21 923 339 22 262 

Pořízení investic z dotace MÚ 0  0 

Pořízení investic z dotace KÚ 0  0 

Pořízení investic z dotace EU 0  0 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 216 217 

Finanční krytí HV 217   

    

Dotace MÚ celkem 4 943   

z toho: neinvestiční 4 943   

           investiční 0   

Dotace KÚ neinvestiční 15 396   

Dotace KÚ investiční 0   
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Dotace EU neinvestiční 0   

Stav finan. prostředků k 31.12.2010:   

Běžný účet 2 546   

z toho: MÚ 1 107   

           KÚ 1 439   

Běţný účet FKSP 5   

Bšţný účet Projekt EU 0   

Pokladna 2   

    

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010:   

FKSP 15   

Rezervní fond 429   

Rezervní fond Projekt EU 0   

Investiční fond 326   

Fond odměn 34   

    

Návrh MÚ na vypořádání HV:    

 

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši  217 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění:  

212 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn. 

 

 
Komentář 
Kladný hospodářský výsledek 217 tis. (216 tis. doplňková činnost + 1 tis. hlavní činnost) 
byl rozdělen takto:.  
Rezervní fond:    212 tis. 
Fond odměn:                    5 tis. 
     
 
Investice 

V roce 2010 organizace investici nepořizovala. 
 
 
Výsledky inventarizace 
 Inventarizační komise nezjistila žádné rozdíly. Skutečný stav majetku se rovná stavu                  
 účetnímu. 
 
 
Vlastní kapitál 

 

K 31.12.2010 v tis. 

Jmění 369 

Fond odměn 34 

FKSP 15 

Rezervní fond 429 

Fond reprodukce majetku, investiční fond 326 
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Přílohy 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

 

HODNOCENÍ  MINIMÁLNÍHO  PREVENTIVNÍHO  PROGRAMU 

za školní rok 2010/2011 

 

 

 

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 1. i 2. stupni školy, zejména přírodovědy, vlastivědy, 

přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. 

 

   V rámci MPP byly plánovány a uskutečněny tyto akce: 

 

-   v „Týdnu proti drogám“  21.10.2010 se přednášky „Alkohol a riziko závislostí“ zúčastnila třída 7.a. 

Tento programový blok lektora Mgr.Šolce byl ţáky i učitelkou hodnocen jako výrazně nadprůměrný. 

 

-   pro třídy 7.a i 7.b byla zorganizována 22. 3. 2011 beseda stráţníků Městské policie na téma Městská 

policie - její význam a úkoly. Zde byla ţákům vysvětlena praktická činnost stráţníků v terénu včetně 

ukázky výstroje. Opět byla přijata dětmi velmi pozitivně, zvláště ukázky pomůcek stráţníků. 

 

-   Den Integrovaného záchranného systému 28. 6. 2011 navštívila v rámci výuky většina ţáků naší 

školy. Děti se mohly v prostoru Horního náměstí seznámit s prací záchranných jednotek. 

 

-   všechny sportovní soutěţe a turnaje v rámci projektu „Sportem proti drogám“ -„Šplhoun“, „Běh do 

schodů“ a „Ţonglér“ byly splněny. 

 

Nad rámec MPP byly uskutečněny tyto akce: 

 

- pro děvčata 6. tříd v září 2010 přednáška programu Času proměn týkající se hygienických návyků 

dívek 

- pro ţáky 9.tříd proběhla v únoru 2011 přednáška gynekologa týkající se sexuální osvěty. 

 

 

 

Add.2  
  Během školního roku 2010/2011 jsme společně s třídními učitelkami, Policií ČR  a p.Čermákem – 

kurátorem pro děti z oddělení sociální prevence MÚ, rodiči dětí řešili  výchovné problémy spojené  

s náznaky šikany ve třídě 7.a. Na pedagogické radě byli pedagogové seznámeni se závěry šetření a 

znovu byly připomenuty postupy při setkání se s těmito patologickými jevy ve škole.Ve spolupráci 

s p.Čermákem jsme obdrţeli do školy novější a podrobnější materiály seznamující s patologickými 

jevy a jejich řešením. 
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Add.3   
  Stmelování třídních kolektivů probíhalo na všech třídních akcích za přispění snahy třídních učitelů. 

V lednu 2011 prošly všechny třídy školy společně se svými třídními učiteli dalším v pořadí projektem 

„Cesta proti násilí“ vedeným Mgr.I. Kubíkovou. Formou her byly naznačeny moţné třídní konflikty a 

jejich řešení. Program byl opět hodnocen jako velmi kvalifikovaný a prospěšný. 

 

 

Na září 2010 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 2010. 

 

 

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: 

- 9. 9. 2010  školení hlavních partnerů a spolupracujících subjektů k aplikaci Systému včasné 

intervence 

- 20.10.2010 seminář „ Dětství bez úrazů “ 

- 20.10.2010  seminář pro metodiky školní prevence se zástupci PČR, Seramis, MěstÚ 

- 1. 2. 2011 seminář na seznámení s činností Klubu pro děti KRUHÁČ 

 

 Ředitelka školy ve spolupráci s metodičkou prevence na škole reagovala na moţnost podání 

projektu, který vypsal odbor školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu KÚ Libereckého kraje. Na 

projekt „Puberta v pohodě“ byla schválena dotace, kterou vyuţije škola na částečné financování 

harmonizačního pobytu 6. tříd v září 2011. 

 
 

Kontrola programu 

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

školy. 

 

 

 

 

 

 

30. 6. 2011 Mgr.Kopalová Jitka, metodik prevence 
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Příloha č. 2 

 

Školní družina – školní rok 2010/2011  
 

V tomto školním roce pracovalo ve školní druţině 5 oddělení pro děti od 1. do 5. třídy, 

celkem 150 dětí. 

Provoz školy probíhal od 6,00 do 8,00 a od 11,40 do 16,30/17,00/ hodin. Jednotlivá 

oddělení pracovala podle ŠVP „Maják“ a časopisu „Pastelka“. Hlavní náplní byla celo- 

roční hra „Škola kosmonautů“. 1. třída dále pracovala podle klasických témat ŠVP 

na projektu „Cestujeme po světadílech“. 2. a 3. třída dále pracovala na projektech 

„Cestujeme po světadílech“ a „Cestujeme po Evropě“ 4. třída dokončovala projekt 

„Malé a velké vynálezy“. 

Ve všech činnostech se vychovatelky snaţily o posilování kompetencí k vyuţití volného času, k učení 

a k řešení problémů. Dále se jednalo o posilování komunikativních, sociálních, 

interpersonálních, činnostních a občanských kompetencí. 

 

Akce a projektové dny 

 

říjen  

6. a 7. 10. Dary podzimu 

26. 10.  Halloween 

 

listopad Podzimní kouzlení 

 

prosinec  

3. 12.  Čertovské odpoledne 

20. 12.  Vánoční výstava a prodejní trhy 

  výroba přání pro Léčebnu dlouhodobě nemocných 

 

leden  Ledová planeta 

 

únor  Týden pro zdraví ve spolupráci se ŠJ 

 

březen  beseda s policistkou /1.třídy/ 

 

duben  velikonoční prázdniny: bludiště Loučeň, Bedřichov 

 

květen  výtvarná výstava v „Domě porozumění“ v Rýnovicích 

25. 5.  Letecký den 

červen   

1. 6.  MDD – hry a soutěţe 

2. 6.   návštěva MŠ – dárečky a program dramatického krouţku 

17. – 19. 6. „Vyšetřování Jizerskohorské katastrofy“, ekologický pobyt na Jizerce 

24. 6.  2. ročník zahradní párty /akce ve spolupráci s rodiči/ 

 

V tomto školním roce pracovaly ve ŠD tyto krouţky: 

  Veselá školička (1. pololetí, pro budoucí prvňáčky) 

  jógová cvičení a hry 

  aerobic 

  výtvarné činnosti 

  hudebně-výtvarné činnosti 
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  vaření   

 

Kaţdý týden probíhala logopedie s p. Adámkovou. 

V měsíci květnu absolvovala ve ŠD ped. praxi studentka Pedagogické školy. 

 

Náměty pro zkvalitnění prostor ŠD: 

  - výsadby stromů na zahradě 

  - izolace a zasypání anglických dvorků 

  - vybudování menší kuchyňky (přízemí) 

  - nový koberec do oddělení p. vych. Puškařové 

  - výměna oken a nátěrové práce na budově  

  - zabezpečení proti krádeţím 

 

 

 

      Zpracovala: A. Jarešová, vedoucí vych. ŠD  
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Příloha č. 3 
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 41 

 
 

 
 

 

 

 
 



 42 
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Příloha č. 4 

Krajská  hygienická  stanice  Libereckého kraje 

Uzemní pracoviště Jablonec nad Nisou Turnovská  40, 466  01 Jablonec 

nad  Nisou 

 

PROTOKOL  o kontrolním zjištění 

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Es) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 

kontrolách za účelem ověřování dodrţování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení 

o zdraví zvířat a dobrých ţivotních podmínkách zvířat, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

l. Pověření pracovníci provádějící kontrolu  (jméno, příjmení, č.sluţebního průkazu): 

Bc. Kateřina Pelcová  -  č. 1808 

 

2. označení provozovny  (přesná  adresa): 

Základní  škola Jablonec  nad Nisou - Mšeno, Mozartova  24, Jablonec nad  Nisou 

- stravovací provoz 

 

3. označení subjektu  podléhajícího výkonu státního zdravotního dozoru: 

právnická  osoba  (název  a právní forma, sídlo, IČ a údaj o zápisu  v obchodním  rejstříku, vč. spis. 

zn. a dne 

zápisu): 

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

Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mozartova  3678/24 

IČ: 727 430  34 

 

4. Kontroly  se zúčastnili: 

Kateřina  Jirošová - vedoucí školní jídelny 

 

5. Kontrola  zahájena  dne: 7.6.2011 v hod.:  10:30 

 

6. Předmět  a účel kontroly: 

státní zdravotní dozor nad dodrţováním zákazů a plnění povinností dle  Nařízení ES č. 852/2004 o 

hygieně potravin, Nařízení Es č. l78/2002,  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, ve spojení s vyhláškou ě. 137/2004 Sb., o 

hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách  osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky  závaţných, v platném znění. 

 

7. Předložené doklady (připojeny - nepřipojeny k protokolu o kontrole): příručka systému 

HACCP + evidence, zdravotní průkaz 5 zaměstnanců, jídelníčky za měsíc květen, spotřební  koše za 

měsíce duben a květen  2011 

 

8. Vzorky odebrány:  ano  ne 

(protokol o odběru vzorků) 

 

9. Kontrolní zjištění: 

Jedná se o stravovací provoz, který je umístěný v jednom z pavilonů základní školy a je 

k budově připojen průchozím krčkem. Provoz má kapacitu pro přípravu 1000 pokrmů 
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Krajská  hygienická  stanice  Libereckého kraje 

Uzemní pracoviště Jablonec nad Nisou Turnovská  40, 466  01 Jablonec 

nad  Nisou 

 

denně, v současné době se připravuje průměrně 370 pokrmů pro ţáky ZŠ, personál a cizí 

strávníky (cca 30 porcí). Výdej pro cizí strávníky probíhá jednak do jídlonosičů – ten  je 

od výdeje pro ţáky a personál školy časově oddělen – a jednak pro konzumaci přímo v ŠJ – 

 probíhá během normálního výdeje. 

Od poslední kontroly, která proběhla v loňském roce, došlo k instalaci sítě proti hmyzu ve skladu 

brambor, byl vymalován prostor vytloukárny vajec a dále byla opravena vzduchotechnika ve varně a 

vyčištěny odvodné kanály ve varně. 

Stravovací provoz je umístěn v přízemí a suterénu pavilonu. Provoz  se skládá z varny,  

která je vybavena oddělenými a označenými pracovními plochami (těsto, vařené maso, zelenina) a 

dále jednotlivými oddělenými úseky – pro mýtí bílého nádobí, pro mytí černého nádobí, úsek pro 

výdej připravených pokrmů, příčkou oddělená denní místnost personálu  kuchyně. Ve varně je k 

dispozici umyvadlo s přívodem teplé a studené tekoucí vody  vybavené zásobníkem s tekutým mýdlem 

a zásobníkem s papírovými ručníky. Varna je  umístěna v přízemí budovy, kde je také příruční sklad 

potravin, kancelář vedoucí školní jídelny a úklidová komora. 

V suterénu budovy jsou pak umístěny jednotlivé sklady potravin (suchý sklad, sklad konzerv,  sklad 

zeleniny, sklad cibule a brambor), šatna personálu, kde má kaţdá pracovnice k dispozici  vlastní 

dvouskříňku, která zajišťuje moţnost odděleného ukládaní pracovního a civilního oděvu, dále je zde 

umístěn sklad úklidových prostředků, technické zázemí budovy, hrubá přípravna zeleniny a brambor 

se škrabkou a dvěma  koryty s přívodem teplé a studené tekoucí vody a vytloukárna vajec vybavená 

dřezem s přívodem teplé a studené tekoucí vody. 

Pro účely úklidu je v suterénu budovy zřízena úklidová komora vybavená výlevkou s přívodem teplé a 

studené tekoucí vody a odvodem splaškových vod kanalizace. Dále je v suterénu umístěn sklad 

úklidových prostředků, v přízemí budovy je potom  prostor s výlevkou. 

Výdej pokrmů je prováděn od výdejního pultu okénkem do jídelny, úchova teploty vydávaných 

pokrmů je zajištěna v reţonech. 

V provozovně je zajištěno oddělené mýtí provozního a bílého nádobí, jsou vyhrazeny dva 

samostatné úseky vybavené dvoudřezy a umyvadly, v úseku pro mytí bílého nádobí je 

navíc instalována myčka. 

Objekt je zásobován vodou z veřejného vodovodu, odpadní a splaškové vody jsou odváděny veřejnou 

kanalizací, vytápění objektu je centrální dálkové. Likvidace kuchyňských odpadů je zajištěna v drtiči s 

odvodem do lapolu, který je dle potřeby pravidelně vyváţen, ostatní kuchyňský odpad, který nelze 

likvidovat drtičem likviduje smluvně firma SAP, Mimoň. Ostatní odpad je likvidován komunálním 

svozem. 

1. Pro toto zařízení je zpracován systém kritických  kontrolních bodů (HACCP), jako kritický 

kontrolní bod bylo stanoveno dodrţování skladovacích podmínek potravin ve skladech, 

chladících a mrazících zařízeních, denně jsou zapisovány teploty ve všech uvedených 

zařízeních a dále byla jako kontrolní bod stanovena úchova hotových pokrmů v teplém stavu, 

je prováděno měření teploty  pokrmů během výdeje. Evidence je řádně vedena. V provozovně 

je prováděno ověřování účinného fungování systému HACCP, naposledy však bylo provedeno  

17.4.2009, do konce tohoto školního roku bude provedeno nové ověření účinného fungování 

HACCP. 

2. Pravidelně je prováděno školení zaměstnanců potravinářského provozu a hygienických 

zásadách a bezpečnosti práce, naposledy bylo školení provedeno 26.8.2009. Záznam o školení 

veden. 
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Krajská  hygienická  stanice  Libereckého kraje 

Uzemní pracoviště Jablonec nad Nisou Turnovská  40, 466  01 Jablonec 

nad  Nisou 

 

1. V tomto zařízení je prováděna pravidelná deratizace a dezinsekce, naposledy byla deratizace 

provedena firmou TuTy Jablonec nad Nisou v měsíci březnu 2011. 

2. Ke kontrole byly předloţeny jídelníčky na měsíc květen 2011, k pestrosti a sloţení stravy není 

připomínek. 

3. V tomto stravovacím zařízení jsou zpracovávány spotřební koše potravin v souladu s vyhláškou 

MŠMT č.l07/2005 Sb. o školním stravování. 

4. K čistotě a pořádku všech prostor stravovacího provozu nebyly připomínky. 

5. Všechny potraviny jsou skladovány dle své povahy a doporučení výrobce, nebo dodavatele. U 

ţádné z namátkově kontrolovaných potravin nebyla zjištěna překročená doba minimální 

trvanlivosti nebo datum spotřeby. 

6. Ke kontrole byly  předloţeny řádně vyplněné a potvrzené zdravotní průkazy všech 

zaměstnanců stravovacího provozu 

7. V návaznosti na metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ,,Doporučená pestrost  stravy 

měsíčního jídelního lístku", bude provedeno vyhodnocení jídelníčku za měsíc květen 2011. 

Výsledky hodnocení spolu s doporučením budou zaslány v písemné formě na adresu  školy. 

10.  Uložení blokové pokuty podle zákona o přestupcích:  NE 

 

11.  Požadavky kontrolního orgánu na podání písemné zprávy podle § 11 písm. f) 

zákona  č.552/1991 Sb.. 

 

Kontrolovaná osoba předloţí písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků ve  

lhůtě do: /// 

 

12. Poučení: 
Obecně: 

Podle § 88 odst. 4 zákona  č. 258/2000  Sb., ve znění pozdějších předpisů, můţe fyzická  osoba  uvedená v § 88 odst. 2 věta 

první zákona  č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podat proti protokolu písemné a zdůvodněné námitky, a to ve 

lhůtě do 3 dnů ode  dne seznámení s protokolem. 

 
Pro kontrolu ve věci bezpečnosti výrobků (včetně potravin a pokrmů) a jakosti vod: 

Podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, můţe fyzická osoba uvedená v § 88 odst. 2 věta 

první zákona  č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podat  námitky pouze přímo do protokolu. 

 

13. Vyjádření osoby uvedené v § 88 odst. 2 věta první zákona  č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů: 
Prohlašuji, ţe jsem byla seznámena s obsahem protokolu o kontrolním zjištění, převzala jeho  stejnopis a byla  poučen o 

právu podat proti tomuto protokolu námitky a o způsobu jejich  podání. 

 

14. Kontrola skončena dne: 7.6.2011 v hod.: 12:00 

 

15. Protokol obsahuje 3 stránky a byl vyhotoven ve 2 stejnopisech. 

 

16. Podpisy  : 

a) kontrolních pracovníků 

 

 

b) osob zúčastněných na kontrole: 
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Mozart revue 2011 – 9. B, vystoupení poslední chlapecké fotbalové třídy 

 

 
 

 
 

 

 

14. Seznam použitých zkratek 

 

BESIP bezpečnost silničního provozu    

dí/chl dívky/chlapci 

FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 

hud. odd. hudební oddělení 

ICT informační a komunikační technologie 

IT  informační technologie 

jazyk. vzd. jazykové vzdělávací 

kat. kategorie 

MDD  Mezinárodní den dětí 

ml./st.  mladší/starší 

min. ministerstvo 

odd. oddělení 

opr. zk.  opravná zkouška 

orient. orientační 

ped. praxe pedagogická praxe 

prac. dílny pracovní dílny 

roč. ročník 

sk. skupina 

SVP speciální vzdělávací potřeby 

st. stupeň 
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škol. školní 

ŠVP školní vzdělávací program 

THP technicko-hospodářský pracovník 

tř. třída  

úv. úvazek 

ved. záj. krouţků vedoucí zájmových krouţků 

VP výchovná poradkyně 

ŢK ţákovská kníţka 

 

 

Zkratky organizací   

 

BC basetbalový klub 

ČEZ České energetické závody 

DDM dům dětí a mládeţe 

DPS dětský pěvecký sbor 

EU Evropská unie 

FK fotbalový klub 

HZS hasičský záchranný sbor 

KÚ krajský úřad 

MěÚ městský úřad 

MŠ mateřská škola 

MŠMT ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

OHS oddělení hospodářské správy 

OSPOD oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OSSZ okresní správa sociálního zabezpečení 

OŠMTS odbor školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu 

PC pedagogické centrum 

PPP pedagogicko-psychologická poradna 

SOŠ střední odborná škola 

SOU střední odborné učiliště 

SRPdŠ sdruţení rodičů a přátel dětí školy 

SŠ střední škola 

SUPŠ střední uměleckoprůmyslová škola 

ŠD školní druţina 

ŠJ školní jídelna 

ZOH zimní olympijské hry 

ZŠ základní škola 

ZUŠ základní umělecká škola 

 

 

 

 

Zkratky učebních předmětů 

 

Aj anglický jazyk 

Čj český jazyk 

D dějepis 

EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

F fyzika 

Ch chemie 

Inf informatika 
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M/Ma matematika 

MPP minimální preventivní program 

Nj německý jazyk 

Ov občanská výchova 

Př přírodopis 

Psa pohybově sportovní aktivity 

RHv rozšířená hudební výchova 

Rv rodinná výchova 

Tv tělesná výchova 

Vv výtvarná výchova 

Z  zeměpis 


