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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 : Statutární město Jablonec nad Nisou 

   Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51 

  

Ředitel školy : Mgr. Rousová Marcela 

 

Druh školy : základní 

 

Datum zařazení do rejstříku : 1. 9. 2007 

 

Kapacita školy : Základní škola IZO: 102 177 147 900 žáků 

   Školní družina IZO: 116 300 060 150 žáků 

   Školní jídelna IZO: 102 717 524 1000 jídel 

Školská rada 

Zástupci zřizovatele : Caklová Božena, Ing. Fischerová Vlasta 

Zvolení zástupci rodičů : PharmDr. Běhounková Kateřina, Machačná Jana  

Zvolení zástupci učitelů : Mgr. Osobová Veronika, Mgr. Rönischová Jaroslava 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu dne 15. října 2015 ……………………… 

 Ing. Fischerová Vlasta  

 předsedkyně ŠR 
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2. Organizace studia 

 Rámcový vzdělávací program 79-01-C/01 Základní škola: 1. -  9. ročník 

Obor vzdělání 79-01-C/001 Základní škola: ukončen s účinností od 1. 9. 2012 

 

 Změny v organizaci studia (důvody změn) 

Počet tříd se zvýšil o 1 třídu, z 18 na 19. 

4 roky byl ustálený počet tříd = 18, od školního roku 2010 – 2011 do školního roku 2013 – 2014. 

Pedagogický sbor se rozšířil o další p. učitelku 1. stupně a 2. stupeň získal aprobovanou učitelku  

pro výuku německého jazyka.  

 

V 1. ročníku byly otevřeny nově tři 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. 

 

2. září 2013 začal platit nový ŠVP s 2-letým přechodným učebním plánem pro 8. ročník. 

Ve školním roce 2014 – 2015 se 2-letý přechodný učební plán posunul do 9. ročníku,  

1. – 8. ročník: nový ŠVP   

       9. ročník: přechodný učební plán (2. rok) 

                      (3-hodinová týdenní dotace anglického a německého jazyka, 1 hodina finanční   

                       gramotnosti, bez povinně volitelných předmětů)  

   

Podpora hudební výchově po ukončení její rozšířené výuky a nepovinného předmětu je zajištěná 

organizací zájmových kroužků sborového zpěvu – Vrabčat a Vrabčáků, vedených Mgr. P. Žurem  

a přípravného sborečku řízeného Mgr. I. Svobodovou.   

Poslední třídu s rozšířenou hudební výukou – třídu 5. A, vedla p. učitelka Osobová ve školním roce  

2010 – 2011. 

 

Podpora tělesné výchově je řešena pomocí pohybově - sportovních aktivit (Psa), které jsou nabízeny 

jako povinně volitelný předmět pro 8. ročník.  

Pro chlapce 6., 7. a 9. ročníku, fotbalisty, kteří byli zařazeni do běžných tříd, se pohybově – sportovní 

aktivity vyučují jako zájmový kroužek. 

 

Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2014 – 2015 
V přepracovaném ŠVP platném od školního roku 2013 – 2014 jsou v učebním plánu volitelné předměty 

zastoupeny v minimální míře – v 8. ročníku pouze po 1 vyučovací hodině týdně. 

9. ročník je ve školním roce 2014 – 2015 vyučován podle přechodného učebního plánu – tedy 

bez volitelných předmětů. 

Žáci 8. ročníku si vybírali z této nabídky: 

etická výchova, pohybové a sportovní aktivity (se zaměřením na kopanou), seminář a praktikum 

z chemie, dějepisně – zeměpisný seminář a praktikum (Jablonecko včera a dnes), počítačová grafika, 

informatika  - psaní všemi deseti na počítači (v 8. – 9. ročníku lze zvolit pouze 1x)  

 

Žáci 8. ročníku si vybrali:  
 

 seminář a praktikum z chemie    1 hod.  (19 žáků) 
 počítačová grafika            1 hod. (17 žáků) 

 pohybové a sportovní aktivity    1 hod. (14 žáků) 

 

Do skupiny pohybových a sportovních aktivit ještě docházejí v rámci kroužku žáci se zaměřením 

na kopanou z 9. ročníku. 

 

nepovinné: cvičení z matematiky  9. roč. 1 hod.  (23 žáci) 
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Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2015 – 2016 
V přepracovaném ŠVP platném od školního roku 2013 – 2014 jsou v učebním plánu volitelné předměty 

zastoupeny v 8. i 9. ročníku po 1 vyučovací hodině týdně. 

Žáci obou ročníků si vybírali z této nabídky: 

pohybové a sportovní aktivity (se zaměřením na kopanou), seminář a praktikum z chemie, přírodovědný 

seminář a praktikum, dějepisně – zeměpisný seminář a praktikum (Jablonecko včera a dnes),   

konverzace v anglickém jazyce, užité výtvarné činnosti, etická výchova, počítačová grafika 

  

Žáci 8. a 9. ročníků si vybrali:  

 

 pohybové a sportovní aktivity    1 hod. (24 žáků) 

 seminář a praktikum z chemie    1 hod.  (19 žáků) 

 přírodovědný seminář a praktikum    1 hod. (20 žáků) 

 konverzace v anglickém jazyce    1 hod.  (19 žáků) 

 počítačová grafika            1 hod. (20 žáků) 

         

nepovinné: cvičení z matematiky  9. roč. 1 hod.  (25 žáků) 

 

 

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) 0 (+ 0,5)  4 6,1 (+2) 14,8 (+2)        0,7 25,6 (+4,5)  30,1 

z toho ženy (+ŠD) 0 (+ 0,5) 2,6 5,1 (+2)  12,8 (+2) 0,7 

 

21,2 (+4,5)  25,7 

 

Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích  

     

odborná i 

pedagogická 

způsobilost 

pouze odborná 

způsobilost 

Pouze 

pedagogická 

způsobilost 

bez způsobilosti Celkem 

25,2 0 0 0,4 25,6 

 

 

Specializované činnosti:  

výchovný poradce 1  

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1  

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 2 okresní metodici – pro český jazyk a přírodopis 



5 5 

 Počet nepedagogických pracovníků: 14 – úvazek 10,6 

1 THP – úvazek 1 

1 domovník – úvazek 1 

7 úklidových pracovnic – úvazek 4  

6 pracovnic ve školní jídelně – úvazek 4,9 

 

 Změny v pedagogickém sboru: 

Nástupy absolventů:   0 

Odchody pracovníků: 0 

 

 Mzdové podmínky pracovníků: 

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

na 100 %. 

 

 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků: 
 

Typ kurzu Počet účastníků 

anglický jazyk - roční  2 

anglický jazyk - půlroční 

(s rodilým mluvčím) 
8 

 anglický jazyk - jednodenní  13 

semináře „prevence“ 2 

semináře „výtvarné“ 12 

logopedický asistent 1 

semináře odborně - metodické 40 

 

 

Vzdělávání ředitelky ZŠ: 

  1/ jednání organizované Národním ústavem pro vzdělávání o rozvojovém programu na podporu    

      školních psychologů a školních speciálních pedagogů, (20.10.2014, Praha) 

  2/ seminář „Jak může strava ovlivnit zdraví a vývoj dětí“, (29.10.2014, Jablonec n. N.) 

  3/ vzdělávací program NIDV „Výuka Tv a školská legislativa“, (01.12.2014, Jablonec n. N.) 

  4/ seminář ČŠI k systému školního testování  iSET, (02.12.2014, Liberec) 

  5/ seminář PhDr. Mgr. J. Valenty „Správní řád ve školské praxi se zaměřením na přijímání dětí  

      a problematikou s tím související“, (28.01.2015, Jablonec n. N.)  

  6/ seminář KÚ Lb. kraje k novele vyhlášky o školním stravování, (16.02.2015, Jablonec n. N.) 

  7/ kurz Aj s rodilým mluvčím v rámci programu CLIL, (říjen 2014 – únor 2015, Jablonec n. N.)   

  8/ seminář NIDV „Angličtina pro školáky“, (17.02.2015, Jablonec nad Nisou) 

  9/ seminář NIDV „Hry ve vyučování na 2. stupni ZŠ – nejen v M, (24.02.2015, Jablonec n. N.) 

10/ pracovní setkání k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy  

      Lib. kraje (19.05.2015, Jablonec n. N.)   
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4. Údaje o počtu žáků 

 

Údaje o počtu žáků, dětí  

   

Součást Počet tříd, odd. Počet žáků, dětí 

   

ZŠ 19 
  434 (září 2014) 

 437 (červen 2015) 

ŠD 5 150 

ŠJ  350 
 

 

 

 

 

5. Výkon státní správy 

 

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

Rozhodnutí:  

o přijetí do 1. ročníku 85 

o nepřijetí do 1. ročníku 0 

odkladu školní docházky 15 

o přijetí do vyššího ročníku 30 

o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 

o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 

jiné důvody 0 

Celkem 130 

 

 

 

6. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku ZŠ 

Zápis pro školní rok 2015 – 2016: 85 (v únoru 79 žáků + březen – červen 6 žáků)  

- z nich odkladů školní docházky: 15 

- z nich stěhování – nástup do jiné školy: 3 

K 67 žákům nastupujícím do 1. ročníku ve školním roce 2015 – 2016 byli doplněni 2 žáci opakující  

1. třídu. V počtu 69 žáků je 6 žáků po odkladu školní docházky z předcházejícího školního roku,  

další 3 žáci z celkového počtu 9 odkladů  nastoupilo do jiných ZŠ. 

Pro 69 žáků bylo naplánováno ve školním roce 2015 - 2016 otevření 3 prvních tříd. 

 

 Údaje o přijímacím řízení do víceletých gymnázií 

 

Přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium se zúčastnilo 9 žáků 5. ročníku, uspěli 4 žáci,  

2 chlapci a 2 dívky. 
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 Výchovná opatření Počet 
 

 

   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala 66 119 

jiná ocenění - - 

napomenutí 16 33 

důtka třídního učitele 13 23 

důtka ředitele školy 2 5 

snížená známka z chování 
10 x 2. stupeň 7 x 2. stupeň 

   0 x 3. stupeň 

 

 

 Přehled prospěchu žáků: 

Prospělo s vyznamenáním: 235 žáků (54 %) 

Prospělo:   197 žáků 

Neprospělo:  5 žáků   - 3 neprospěli po opravné zkoušce (2 z nich se vůbec nedostavili) 

 2 žáci neprospěli přímo,  

v 8. ročníku dokončili 9-ti letou školní docházku s ukončeným 7. ročníkem 

 a odešli na SOU.   

2 žáci opakují 1. ročník 

1 žák opakuje 7. ročník 

 

Opravné zkoušky:  12 

 

3 žáci dělali po dvou opravných zkouškách, 

6 žáků dělalo po jedné opravné zkoušce 

 

 počet úspěšné neúspěšné 

český jazyk  4 2  2 (2 žáci se ke zkoušce nedostavili)   

matematika 2 0 2 (1 žák se ke zkoušce nedostavil) 

fyzika 1 1 0 

dějepis 2 2 0  

německý jazyk 3 3 0  

celkem 12 8 4   

 

Z 9 žáků 6 žáků vykonalo úspěšně 7 opravných zkoušek, 1 žák uspěl z 2 opravných zkoušek pouze 

v jedné z nich a 2 žáci neuspěli ve 3 opravných zkouškách, ani na jednu se nedostavili. 

 

 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 celkem: průměr na 1 žáka: 

Zameškané hodiny: 40 530 93 

 

Neomluvené hodiny: 59 0,14 
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 Účast ve vědomostních soutěžích 

 účast umístění 

Celostátní 

„SAPERE – vědět, jak žít“, kat. I. 3 žáci 1. místo 

„Česko fandí charitě“ 

(celostátní projekt Čtení pomáhá) třída 4. A 3.  místo 

„Bobřík informatiky“   1 žák (třída 5. B) 4.  místo 

  

 

Kraj 

„SAPERE – vědět, jak žít“,  kat. I. 3 žáci 1.  místo  (postup do celostátního kola) 

„PaySecCup,“   1 družstvo 3.  místo 

Matematický klokan,       kat. Cvrček 1 žákyně 4 - 5.  místo 

Německý jazyk,   1 žák  6.  místo 

Zeměpisná olympiáda,  kat. A 1 žák 6.  místo 

  kat. B 1 žák 8. místo 

Okres 

„SAPERE – vědět, jak žít“,  3 žáci 1. místo (postup do krajského kola)  

 kat. I. 

Zeměpisná olympiáda,  kat. A 2 žáci 2., 14. místo (postup do krajského kola) 

  kat. B 2 žáci 1., 5. místo  (postup do krajského kola) 

  kat. C 2 žáci 13., 14. místo  

Německý jazyk, kat. A 2 1 žák 1. místo (postup do krajského kola) 

Anglický jazyk, kat. A 1 2 žáci 4., 10. místo    

 kat. A 2 1 žák 3. místo 

Archimediáda,  7. ročník 4 družstva 2., 3., 20., 23. místo 

Helpík 5. ročník          1 žákyně 2. místo  

 Dějepis,  1 žák 5. místo  (úspěšný řešitel)  

Dopravní soutěž, kat. I. 1 družstvo 3. místo 

 kat. II. 1 družstvo 3. místo   

Biologická olympiáda, kat. C 3 žáci 9., 10., 13. místo 

  kat. D 3 žáci 4., 6., 9. místo 

Fyzikální olympiáda,  kat. E 3 žáci 7., 2 x 18. místo  (1 úspěšný řešitel)   

  kat. F 4 žáci 10., 11., 12., 13. místo  

Matematický klokan,  2. – 9. ročník  účast 

  kat. Cvrček  2. místo  

Matematika,   Z5 4 žáci 3., 9., 2 x 17. místo (1 úspěšný řešitel)   

  Z6 3 žáci 9., 37., 48. místo 

   Z7 2 žáci 2., 6. místo   

  Z8 2 žáci 9., 11. místo 

  Z9 1 žák 5. místo 

Pythagoriáda,  5. ročník 4 žáci 12., 13., 2 x 15. místo   

  6. ročník   2 žáci 2 x 18. místo   

  7. ročník 1 žákyně 11. místo 

  8. ročník 2 žáci 20., 45. místo 

Český jazyk, 2 žáci 10., 24. místo 

Chemická olympiáda,  1 žák 14. místo 

Logická olympiáda, kat. A 9 žáků mezi 75% nejlepších řešitelů 

„Poznej kvalitu – vyhraj kvalitu“ 25 žáků účast 

„Bobřík informatiky“ 4. ročník 2 třídy  2 úspěšní řešitelé 

   třída 5. B účast   
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KALIBRO  – ve školním roce 2014 - 15 proběhlo na škole kromě centrálních testů ČŠI 

                        i pravidelné testování žáků lichých ročníků (3., 5., 7. a 9.), které se týkalo  

                        hlavních předmětů český jazyk a matematika.  

                        Výsledky testů vyzněly pro školu lépe v matematice – viz rozbory. Odchylky 

                        v Čj, které byly pod republikovým průměrem, nejsou výrazné. Potvrzují ale 

                        všeobecný problém – praktické používání mateřského jazyka a hlavně 

                        čtení s porozuměním, což bylo testováno.  

.                       

 

Rozbor testů v jednotlivých ročnících a srovnání s republikovým průměrem 

základních škol 

 

3. třídy –  český jazyk - účast 44 žáci       

 

                               Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR                       69,1 %  

 

                              3.A   ZŠ Mozartova - průměr úspěšnosti   =   79,4 %   (nad ČR)                                                 

                                        nejúspěšnější žákyně (2x)   =  84,8 %                                          

                                        nejméně úspěšná žákyně     =  63,3 %   

 

                              3.B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   =  79,3 %  (nad ČR)     

                                        nejúspěšnější žákyně           =  91  %   

                                        nejméně úspěšný žák           =  50,5 %    

 

 

                 matematika - účast 44 žáci 

 

                               Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 60,3 % 

 

                             3.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  =  66    %   (nad ČR)        

                                        nejúspěšnější žák              =100  %   

                                        nejméně úspěšný žák         =  25,1 %   

 

                             3.B    ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti =  82,7 % (nad ČR)     

                                        nejúspěšnější žáci (3x)      = 100  %   

                                        nejméně úspěšný žák         =   41,4%  

 

            Závěr: obě třídy se na způsob vyplňování testů předem připravovaly, to se   

                        projevilo i ve výrazně kvalitních výsledcích nad průměrem ČR.  

 

 

5. třídy – český jazyk - účast 36 žáků        

 

                               Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR                     66,1 %  

 

                              5.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  =   66 %   (těsně pod ČR)            

                                        nejúspěšnější žákyně          =  84,6 %   

                                        nejméně úspěšný žák          =  30,8 %   
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                              5.B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   = 71,9 %  (nad ČR)     

                                       nejúspěšnější žák                   =  92,3 %                                           

                                       nejméně úspěšná žákyně    =  50  %  

                   

                 matematika - účast 37 žáků 

 

                               Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR                      50,1 % 

 

                             5.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti =  62,8 % (nad ČR)          

                                        nejúspěšnější žákyně          =100  %   

                                        nejméně úspěšná žákyně      =  19,2 %   

                             5.B    ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  = 76,2 % (nad ČR)     

                                        nejúspěšnější žák               =100  %   

                                        nejméně úspěšná žákyně  =  28,8 %   

 

Závěr: výsledky testů potvrdily kvalitu obou pátých tříd. Kromě těsné hodnoty 

            Čj v 5. A (0,1% pod) se ve všech dalších testech dostaly výrazně nad republikový  

            průměr. Ve srovnání tříd dosáhla lepších výsledků 5. B.  

             

                                   
7. třídy –  český jazyk - účast 35 žáků        

 

                               Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR                   65,1 %  

 

                              7.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  = 71,8 % (nad ČR)        

                                        nejúspěšnější žákyně          =  92,8  %   

                                        nejméně úspěšný žák          =  49,8  %   

 

                              7.B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  =   62,5 % (pod ČR)        

                                       nejúspěšnější žák                =  83,4 %   

                                       nejméně úspěšný žák          =  42,3 %   

 

                   matematika - účast 38 žáků 

 

                               Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR                     57,7 % 

 

                             7.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  =  75, 3 % (nad ČR )          

                                        nejúspěšnější žákyně         =   98 %  

                                        nejméně úspěšná žákyně   =   20,2 %   

 

                             7.B    ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti     65,7 %  (nad ČR)     

                                       nejúspěšnější žák                 =  98 %   

                                       nejméně úspěšný žák          =  21,4 %   

 

 

Závěr:  v 7. ročníku jsou lepší výsledky v matematice, obě třídy nad průměrem ČR. 

              U 7. B v českém jazyce je výsledek o 2,6 % nižší než český průměr, což není  

              nijak výrazná odchylka. I proto lze hodnotit celkové výstupy 7. tříd jako velmi  

              dobré. Ve srovnání potvrdila kvalitní výsledky v obou testech 7. A.    
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9. třídy –  český jazyk - účast 35 žáků        

 

                               Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR                      61,2 %  

 

                              9.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  = 59,4 %  (pod ČR) 

                                        nejúspěšnější žák      =  71,3 %   

                                        nejméně úspěšný žák  =  43,6 %   

 

                             9.B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   = 58,3 % (pod ČR) 

                                       nejúspěšnější žák                       =   71,1 %   

                                       nejméně úspěšný žák                 =   44,6 %   

 

 

                   matematika - účast 30 žáků 

 

                               Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR                42 % 

 

                             9.A   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  52,3 % (nad ČR ) 

                                       nejúspěšnější žák               =  94,8 %   

                                       nejméně úspěšná žákyně    =  12,5 %   

 

                            9.B    ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti    49,3 %  (nad ČR)     

                                       nejúspěšnější žák                 =  72,1 %   

                                       nejméně úspěšná žákyně      =  14,1 %  

 

                                      

Závěr: překvapivé hodnocení 9. tříd – v jazykových dovednostech (čtení  

            s porozuměním) se obě třídy dostaly pod republikový průměr (o 2-3 %).   

            V těžších testech z matematiky jsou obě nad republikovým průměrem  

            o 7 – 10 %, což je velmi kvalitní výsledek.  

            Vyučující Čj i Ma telefonicky konzultovali s tvůrci testů interpretace výsledků.   

.  

 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 

 

V termínu 11. 5. – 22. 5. 2015 jsme na základě výběru České školní inspekce provedli elektronickou 

formou testování žáků 9. tříd ze společenskovědních (zeměpis, dějepis, výchova k občanství) 

a přírodovědných (chemie, biologie, fyzika) předmětů. Do vzorku bylo zařazeno 1 937 základních škol 

a víceletých gymnázií.  

Podle úspěšnosti dosažené v první polovině testu (hranicí byla úspěšnost 67 %) se žákovi ve druhé 

polovině testu zobrazily buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti. Do celkových 

porovnání byly zahrnuty jen úlohy první poloviny testu (tedy ty, které řešili úplně všichni žáci). 

Výsečové grafy umožňují porovnat průměrnou úspěšnost žáků třídy s výsledky všech testovaných žáků. 

Grafy ukazují, jak velké byly v rámci všech testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli v testu 

průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala jednu pětinu možných bodů nebo 

méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafy je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti 

žáků třídy (těch bez SVP), v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. 

Grafy jsou záměrně konstruovány z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem z nich nelze odvodit 

hodnoty průměrných úspěšností ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd a škol v jednotlivých skupinách. 

Sloupcové grafy uvádějí průměrné úspěšnosti žáků třídy (a pro porovnání i průměrné úspěšnosti 

pro všechny testované žáky) v celém testu a v jeho jednotlivých tematických částech (zahrnutých 

předmětech). 
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Společenskovědní předměty: 

 

Třída 9. A 

 

 

  
 

 

Třída 9. B 
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Přírodovědné předměty: 

 

Třída 9. A 

 

 

 
Třída 9. B 
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Závěr:  

Průměrná úspěšnost žáků obou tříd ve společenskovědních i přírodovědných předmětech se vždy 

nachází v procentuálně největší skupině žáků. 

V porovnání s celkovými výsledky jsou žáci naší školy průměrní. Pro úplnost je namístě upozornit na to, 

že jsme testovali všechny žáky (i ty nejslabší) a porovnávali se i se studenty víceletých gymnázií. Více 

vypovídající by bylo porovnání pouze se žáky základních škol. 

 

 Přehled prezentace výsledků zájmové a mimoškolní činnosti se odráží ve výsledcích školy 

v soutěžích 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 vystoupeních dětských pěveckých sborů. 

 

zájmové kroužky : sportovní míčové hry 

  atletika 

  sportovní lezení 

  florbal 

  síťové pálkovací hry 

  orientační běh 

  kopaná (6. ročník) 

  bojové sporty a sebeobrana (www.kroužky.cz)  

 

 jazykové německý jazyk 

  anglický jazyk 

 

 ostatní pěvecký 

  zábavné pokusy „Veselá věda“ (www.veselaveda.cz) 

 

V rámci školní družiny pracovaly tyto kroužky:  

logopedie, výtvarné činnosti, aerobic, zpívání s Helčou, „Veselá školička“ pro předškoláky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veřejně prospěšná činnost školy 
Sbírka ve prospěch občanského sdružení CPK – CHRPA, výtěžek 1 860,- Kč. 

Třída 4. A získala pro charitu svým zapojením do soutěže Česko fandí charitě 25 700,- Kč. 

Tvorba výrobků do aukce v rámci výtvarné výstavy jabloneckých škol pro dětské  

oddělení jablonecké nemocnice, tvorba vánočních přání pro pacienty Centra doléčování a rehabilitace   

v Jablonci nad Nisou a Tanvaldu, tvorba originálních šperků pro 20. ples města Jablonce n. N. 

výroba ozdob na Mšenský vánoční stromek  

Poskytování zázemí nejrůznějším organizacím pro svá setkání, např. školským zaměstnancům  

– důchodcům, občanům Mšena pro jednání společenství vlastníků bytových domů apod.  

Kulturní vystoupení DPS Vrabčat – např. „Společně nejen na jevišti“, Jablonecké slavnosti …  

Ekologické aktivity - sběrová (papír, použité baterie, drobná elektrotechnika – „Asekol“), zimní 

přikrmování zvěře … 

3. místo v kategorii škola s nejvyšším odevzdaným celkovým množstvím papíru. 

 Uplatnění absolventů školy    

     

 

Studium maturitní obory Studium učební obory 

gymnázium SOŠ SOU 

Počet vycházejících žáků 

41 

(z nich 2 žáci z 8. ročníku) 

4 17 20 
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7. Řízení školy 

 

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2012/2013 

 

a/ vzdělávací:  

          

nové ŠVP (+ přechodné období) – ověřování 

 

2. září 2013 začal platit nový ŠVP s 2-letým přechodným učebním plánem pro 8. ročník. 

Ve školním roce 2014 – 2015 byl nový školní vzdělávací program prověřován druhým rokem.  

Dvouletý přechodný učební plán postoupil z 8. do 9. ročníku. Žáci 9. tříd pokračovali druhým rokem 

s 3-hodinovou týdenní výukou anglického a německého jazyka bez povinně volitelných předmětů, 

zatímco 8. ročník již byl vyučován podle nového učebního plánu ze září 2013 – tedy s 4-hodinovou 

týdenní dotací anglického jazyka, 2-hodinnovou týdenní dotací německého jazyka a 1 hodinou týdně 

volitelných předmětů.    

Inovace obsahu učiva matematiky, anglického jazyka, dopravní výchovy, učiva o integrovaném 

záchranném systému, výchovy ke zdraví a finanční gramotnosti probíhala bez problémů. 

Zavedení výuky druhého cizího jazyka bylo pro některé žáky složitější, ale vcelku se dá říci, že německý 

jazyk pro ně byl novým zajímavým učivem.    

 

projekt „Autoevaluace v Libereckém kraji“ 

 

Projekt byl rozdělen do čtyř etap – pro období  leden 2013 až říjen 2014. 

1. a 2. etapa proběhla od ledna do června r. 2013. 

Ve školním roce 2013 – 2014 proběhla etapa 3. a aplikace evaluačních nástrojů z etapy 4. 

4. etapa únor – říjen 2014   

aplikace evaluačních nástrojů  1. Příprava na změnu – metoda pro předjímání reakcí lidí 

 2. Anketa pro učitele – škola na míru 

 3. Skupinová bilance absolventů (9. ročník) 

 4. Analýza dokumentace školy 

3. seminář (workshop) 25. září 2014 – ZŠ Špičák, Česká Lípa 

4. seminář (závěrečné setkání) 24. října 2014 – ZŠ Špičák, Česká Lípa 

Projekt poskytl nejen široké výstupy z oblasti řízení školy, práce učitelů, pohledy žáků na školu a učení 

či názory rodičů, ale poskytl škole i celou databázi použitých evaluačních nástrojů. Velmi kladně byla 

hodnocena i pracovní setkání v České Lípě.   

 

posílení spolupráce s rodinou 

(zkvalitnění vzdělávání žáků sociálně znevýhodněných) 

 

Daří se zkvalitňovat spolupráci pedagogů s OSPODem využíváním systému včasné intervence, 

využívání doučování zajišťované občanským sdružením COMPITum, Kruháčem a Jablíčkem, či 

standardizováním „minima“ učiva žákům se slabým prospěchem. 

Vždy po čtvrtletních pedagogických poradách je neprospívajícím žákům stanoveno „minimum“ učiva 

potřebné k dostatečnému zvládnutí vyučovaného předmětu a jsou stanoveny podmínky = možnosti oprav 

známek (s dostatečným časovým předstihem), to vše je žákovi a rodičům předáno písemně 

prostřednictvím žákovské knížky, případně ještě projednáno ústně. V řadě předmětů je tento postup 

jednoznačným přínosem, což se odráží v nižším počtu žáků opakujících ročník a ve stabilizovaném 

počtu opravných zkoušek. 
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aplikace Aj při běžné výuce 

spolupráce s rodilými mluvčími 

 

Používání anglického jazyka při běžné výuce navazuje na projekt English Time (1. stupeň ZŠ)  

a CLIL (2. stupeň ZŠ). Protože všichni učitelé 1. stupně ZŠ se vzdělávali nebo vzdělávají ve znalostech 

anglického jazyka, bylo možné anglický jazyk jednoduchou formou začlenit do běžné výuky na 1. stupni 

ZŠ, především do předmětů M, Prv, Pč, Tv, Vv, Hv, což bylo velmi pozitivně hodnoceno i Českou 

školní inspekcí. 

Na 2. stupni ZŠ tento krok představuje hlubší znalost anglického jazyka a proto je mnohem těžší jej 

realizovat. Používat anglický jazyk se daří v předmětech zeměpis, český a německý jazyk. 

 

Žákům 2. stupně ZŠ byl zprostředkován kontakt s rodilými mluvčími v rámci týdenního kurzu Active 

English Week, kterého se zúčastnilo 33 dětí (15. – 19. září 2014)  

a v rámci projektu liberecké jazykové školy CEET financovaného EU „Rodilí mluvčí do škol“,  

kdy 2 rodilí mluvčí vyučovali paralelně každé úterý celé 1. pololetí ve dvou třídách 6. – 9. ročníku.  

Od 14 hod. se hodinu věnovali učitelům vyučujícím anglický jazyk. 

Projekt „Rodilí mluvčí do škol“ byl velmi kladně hodnocen jak žáky, tak učiteli anglického jazyka. 

 

P. učitelka Pšeničková po několika letech ukončila celoroční kurz anglického jazyka pro rodiče našich 

žáků.   

 

realizace projektu EU-peníze do škol (aplikace DUMů) 

 

Projekt EU-peníze do škol byl úspěšně ukončen k 28. únoru 2015. 

Během 1. pololetí školního roku 2014 – 2015 byly dokončeny zbývající šablony z plánovaných  

14 šablon, což představovalo dotvořit 100 DUMů z celkového počtu 840.  

V září 2014 byla zpracována 4. monitorovací zpráva a v březnu 2015 monitorovací zpráva č. 5. 

Bylo dokoupeno 5 interaktivních dataprojektorů, jeden dataprojektor byl umístěn v pracovně dějepisu, 

další 4 přišly do tříd 1. st. ZŠ, takže interaktivní dataprojektory jsou již ve všech 11 třídách 1. st. ZŠ.  

10 počítačů Oll In One bylo doplněno do malé počítačové učebny a  byla posílena síť novým switchem. 

V závěrečném období tohoto projektu se ještě 40 učitelů zúčastnilo 5-ti odborně metodických seminářů: 

Finanční gramotnost  –  2  učitelé (26.11.2014) 

Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce žáků na 1. stupni ZŠ    

 –  8  učitelů (15.01.2015) 

Angličtina pro školáky  –  9  učitelů (17.02.2015) 

Náměty a inspirace pro přírodovědu 

 – 13 učitelů (10.02.2015) 

Hry ve vyučování na 2. stupni ZŠ – nejen v matematice  

  –   8 učitelů (24.02.2015) 

Projekt EU-peníze do škol v oblasti IT byl pro učitele velmi náročný, avšak velmi přínosný, neboť 

za zpracování 840 DUMů byli autoři kvalitně vzděláni v počítačových a odborných dovednostech, 

slušně finančně ohodnoceni a škola byla vybavena moderním počítačovým a interaktivním vybavením.  

Všem, kteří na projektu spolupracovali, patří poděkování a obzvláště velké poděkování patří  

p. učitelkám Mgr. J. Lejskové a Mgr. Z. Škrabálkové, které celý projekt zajistily organizačně. 
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b/ výchovné: 

    

představování kladných „vzorů“, cena „Fair play“ 

 

Pro představování kladných „vzorů“ a cenu „Fair play“ jsme se rozhodli proto, abychom dětem 

v reálných situacích představili kladné vzory chování, aby kladné „hrdiny“ neviděli jen ve filmech, 

v televizi, v knížkách, ale aby je dokázali nalézat i kolem sebe…. 

I v tomto školním roce probíhalo vyhlašování žáků v rámci Fair play. Ocenění žáci se objevovali na 

nástěnkách ve vestibulu školy, ve třídách a na webových stránkách školy. Nálezy bezpečnostních klíčů, 

mobilních telefonů, čipových karet i vyššího obnosu peněz žáky řadily do přehledu Fair play, který 

přesáhl číslo 20. Nejvýrazněji se v této kategorii prosadil učitel naší školy Jan Kozderka, který cenu fair 

play získal jako trenér na republikovém finále Svátku fotbalu v Jablonci n. N. 

V průběhu roku jsme dětem ve spolupráci s FK Jablonec zprostředkovali novinku, nabídkovou akci – 

pozvánky na zápasy Synot ligy, ve škole přímo od hráčů FK. 

V předvánočním čase proběhla velmi úspěšná beseda s Heřmanem Volfem (tvář Nadace Cesta za snem) 

v kině Junior. Nejlepším sportovcům školy předali ceny na závěrečném rozloučení se školním rokem na 

Střelnici vítězka Světového poháru v biatlonu Jiřina Pelcová a fotbalová osobnost Milan Fukal.   

 

posílení vztahu k pohybovým aktivitám 

 

Pohybové aktivity patří ve škole k těm nejrozšířenějším. Prolínají se činností klasických hodin tělesné 

výchovy, sportovních reprezentací školy od okresních přes krajské – oblastní až po republikové.  

Na 1. st. ZŠ došlo k výrazné změně – po domluvě všech zúčastněných škol (Mozartova, Arbesova, 

Rýnovice) nebyla uskutečněna oblíbená Mšenská olympiáda. Hlavním důvodem byla rekonstrukce ZŠ 

Arbesova. Mšenská olympiáda by se měla opět v příštím roce do programu sportu na 1. st. ZŠ v nějaké 

formě vrátit.  

Ve 4. ročníku  úspěšně pokračoval na hokejovém stadionu program „Veselá bruslička“.  

Organizačně zajišťujeme fotbalový turnaj McDonald´s Cup – na okresní, krajské a republikové úrovni. 

Na 2. st. ZŠ je sportování podporováno dlouhodobými projekty „Sportovec roku“ a „Sportovní kolektiv 

roku“, kde jsou vyhodnocováni jednotlivci za reprezentaci školy a třídy za plnění sportovních soutěží 

v rámci tělesné výchovy.  

Tradicí sportu ve škole jsou soutěže ve šplhu „Šplhoun“ a žonglování s míčem „Žonglér“. 

Nepřehlédnutelnou sportovní aktivitou je zimní lyžařský kurz, který škola pravidelně organizuje pro 

sjezdaře 2. st. ZŠ ve Špindlerově Mlýně a pro běžkaře v Jablonci a okolí. Sportovní výsledky jsou  

prezentovány ve školním rozhlase, na nástěnkách a opakovaně i v regionálním tisku a televizi RTM.    

Všem učitelům zajišťujícím sportovní reprezentaci školy patří velké poděkování. 

  

 

využití „udržitelnosti“ projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům „Jsme lidé jedné Země“ 

 

Udržitelnost projektu „Jsme lidé jedné Země“ i ve školním roce 2014 – 2015 probíhala v rámci 

předmětu občanská výchova při probírání témat „lidská práva“ a „globalizace“ formou besedy, výkladu 

a práce s pracovními listy. Multikulturní den proběhne ve školním roce 2015 – 2016 a bude doplněn 

o aktuální téma uprchlické krize v roce 2015.   

Multikulturní den je opakován vždy jednou za dva roky. 
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včasná analýza příčin výskytu nežádoucího chování 

 

Snižování výskytu nežádoucího chování závisí na rychlosti řešení problému a jeho důkladné analýze 

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

využívat spolupráci se školním psychologem, systém včasné intervence OSPODu, spolupráci s Policií 

ČR, výchovné komise s uzavřením „dohody“ s rodičem a „operativní“ pedagogické rady. Ve školním 

roce 2014 – 2015 se i přes všechna tato opatření objevily neomluvené hodiny, avšak žádný případ 

nemusel být předán na přestupkovou komisi, výchovné komise byly 3. 

 

 

spolupráce s ekologickými organizacemi 

 

1. Středisko ekologické výchovy Český Ráj (Sedmihorky), Ekocentrum (v prostorách Eurocentra)  

    Projekty: 1. – 3. ročník absolvoval „Dětskou lesní naučnou stezku v Sedmihorkách  

                                                                a „Stezku pro pidilidi“ 

 4. – 5. ročník byl na „Výpravě na dně moře“ a na vzdělávacím programu „Písek kolem nás“ 

 2. a 4. ročníky navštívily Ekocentrum, kde vyráběly skřítky z přírodních materiálů 

 třída 5. B se zúčastnila akce „Vodní svět“ a „Tradiční Vánoce“ 

 

2. MC Jablíčko 

 Projekt:  3. ročník – Ekoden    

                                       Zdraví pro nejmenší 

                                                                                              

3. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

    Projekt: 7. ročník – Les 

 

4. Organizace na ochranu Jizerských hor 

 Projekt: 5. B – Kořeny 

 

5. Krajský úřad Libereckého kraje 

 Projekt: 4. B, 5. A, 9. A – Odpady, Elektrowin (Sběrný dvůr, Smetanova 91)   

   

 

 

c/ organizační:    

inovace zájmové činnosti 

 

proběhla navázáním spolupráce s  

a) organizací „Kroužky“, která dětem nabízí širokou škálu odborných zájmových aktivit, z jejich   

     nabídky si děti vybraly kroužek „bojové sporty a sebeobrana“, 

     společnost „Kroužky“ komunikuje se zájemci přes Internet (nabídka kroužků, přihlášky, platby 

     kurzovného)  

b) paní Ing. Martinou Fialovou, která druhým rokem organizovala kroužek zábavných pokusů  

     „Veselá věda“. Kroužek využíval prostory odborné učebny chemie. 

    V prvních 14-ti prázdninových dnech úspěšně zorganizoval 2 turnusy příměstského tábora s Veselou  

     vědou v Ekocentru. 

Spolupráce s organizací „Rytmik“, která byla úspěšně navázána v předcházejícím školním roce přes 

organizování kroužků počítačového a bezpečného internetu, herectví a šikovného kuchaře ve školním 

roce 2014 – 2015 nepokračovala. Nepřihlásil se dostatečný počet zájemců. 

Ani kroužek „Body repair“ (zdravotní cvičení), který jsme opakovaně nabízeli rodičům a dětem  

1. stupně ZŠ, se z důvodu nezájmu neuskutečnil.   
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podpora poradenských služeb 

 

Od školního roku 2013 – 2014 na naší škole přibyla funkce školního psychologa. Původní výše 

pracovního úvazku 0,25 financovaná naším zřizovatelem se od školního roku 2014 – 2015 zvýšila  

na 0,5. Ke zvýšení pracovního úvazku došlo na základě úspěšné žádosti o poskytnutí finančních 

prostředků z rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních 

pedagogů, který však byl vyhlášen pouze na 4 měsíce, pro období září – prosinec 2014.   

Do tohoto rozvojového programu jsme od září 2014 vstupovali s p. psycholožkou Mgr. M. Polákovou, 

která po 2 měsících odcházela na mateřskou dovolenou a my jsme za ni museli najít náhradu, abychom 

získané finanční prostředky za celé období nemuseli vracet. Nalezení náhrady, nového školního 

psychologa, byl úkol téměř nadlidský – i přes ochotnou pomoc našeho zřizovatele, KÚ Lib. kraje, PPP 

Jablonec n. N. i Liberec. Nakonec jsme jej objevili doslova v hodině 12,00. 

Od 30. října 2014 k nám nastoupil čerstvý absolvent Mgr. Jiří Lešák, který nejenže musel velmi rychle 

převzít rozsáhlou agendu po p. Polákové, ale také musel dokončit zpracování rozvojového programu – a 

to vše s vyhlídkou jistoty pracovního místa na 2 měsíc, do prosince 2014. 

V prosinci 2014 jsme si podali opět žádost o výše uvedený rozvojový program na období leden – červen 

2015, ale neuspěli jsme z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků. 

Velmi děkujeme oddělení školství, kultury a sportu Magistrátu města Jablonec n. N. za pomoc při 

řešení personálního zajištění školního psychologa, protože se mu podařilo převést ušetřené 

finanční prostředky z měsíců září – prosinec 2014 do r. 2015 a další měsíce dofinancovat ze zdrojů 

zřizovatele. 

 

Práce školního psychologa spočívá především v poradenských službách žákům, rodičům i učitelům,   

v rozvoji sociálních vztahů třídních kolektivů, v účasti na pedagogických radách a pomoci při řešení  

pedagogických a kázeňských problémů v průběhu vzdělávacího procesu, zajištění programu 

harmonizačního pobytu 6. tříd, organizaci individuálních schůzek dle aktuálních potřeb, v osvětové 

vzdělávací práci s učiteli (např. v oblasti inkluze).    

 

 

d/ investiční záměry: 

 modernizace školního vybavení 

 

a) Z projektu EU-peníze do škol bylo dokoupeno a nainstalováno10 počítačů All In One včetně software  

    do malé počítačové učebny a server byl posílen novým switchem 

b) Z projektu EU-peníze do škol bylo dokoupeno a nainstalováno 5 interaktivních dataprojektorů 

    do posledních 4 nevybavených tříd 1. st. ZŠ a učebny dějepisu 

c) Pro podporu kvalitního promítání nových interaktivních dataprojektorů byl ve čtyřech třídách  

    1. st. ZŠ modernizován tabulový systém – byly nakoupeny 4 ks pylonových a 4 ks bílých  

    keramických tabulí. 

d) Pro 2 první třídy byl navržen a poté zakoupen nový skříňový systém s barevnými plastovými  

    úložnými boxy různých velikostí. 

e) 2 třídy (I. A, 6. B) byly vybaveny novými jednolavicovými nastavitelnými sety.    

 

 

 Spolupráce se Školskou radou 

 

Rok 2014 byl posledním rokem funkčního období Školské rady zvolené v listopadu roku 2011.  

Školská rada ve složení Caklová Božena, Mgr. Krajina Miroslav (za zřizovatele), 

Mgr. Coganová Šárka, Machačná Jana (za rodiče), Mgr. Kopalová Jitka, Mgr. Osobová Veronika 

(za učitele), se oficiálně naposledy sešla 8. října 2014 nad schválením Výroční zprávy  

za rok 2013 – 2014. 
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Školské radě děkujeme za tříletou podnětnou spolupráci, upřímnou snahu o zlepšení školního 

prostředí i školního klimatu a věříme, že i pro členy Školské rady bylo seznámení se školním 

zázemím zajímavou zkušeností. 

V listopadu 2014 proběhly volby do nové Školské rady.  

Za zřizovatele byli nominováni Caklová Božena, Ing. Fischerová Vlasta, učitelé si zvolili za 1. st. ZŠ 

Mgr. Osobovou Veroniku, za 2. st. ZŠ Mgr. Rönischovou Jaroslavu, rodiče si ze svých řad vybrali  

PharmDr. Běhounkovou Kateřinu a Machačnou Janu. 

Ředitelka školy svolala první setkání nové Školské rady na 1. prosinec 2014, kde se členové vzájemně 

seznámili, schválili si jednací řád a zvolili si svého předsedu – Ing. Fischerovou Vlastu a zapisovatelku 

PharmDr. Běhounkovou Kateřinu.   

Školská rada se schází pravidelně 2x ve školním roce, a to na podzim, kdy se především zabývá 

důkladným hodnocením výroční zprávy a plány školy pro daný školní rok. Druhá schůzka probíhá  

na přelomu května a června, kdy se především hodnotí zápis žáků do 1. ročníku, průběh školního roku, 

diskutují se a případně schvalují změny ve školním řádu, úpravy ŠVP a případné další aktuální 

problémy. 

Všem členům školské rady děkujeme za podporu, aktivní zájem o školskou problematiku a pomoc 

při řešení aktuálních problémů. 

 

 Spolupráce s rodiči 

Probíhá ve třech rovinách - v rámci rodičovských organizací, třídní spolupráce a pomoci při zajišťování 

volnočasových aktivit dětí. 

Zástupci rodičů téměř ze všech tříd pracují ve Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPdŠ), které 

se schází 2x ročně vždy před třídními schůzkami (listopad, duben).  SRPdŠ schvaluje a plánuje 

hospodaření se svými příspěvky, sleduje program školy a vyjadřuje se k němu, vznáší kritické 

připomínky, čímž pomáhá vedení školy a učitelům včas předcházet nedorozuměním, aktivním přístupem 

poskytuje škole pomoc při jejím rozvoji. 

V lednu roku 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník, který upravuje činnost občanských 

sdružení – mění je na spolky, které musí  - do 2 let upravit název v souladu se spolkovou činností, 

                                                                 - do 3 let sepsat nové stanovy.  

Třídní spolupráce s rodiči se odráží v organizační pomoci rodičů při školních exkurzích, nejrůznějších 

vystoupeních dětí, pomáhají s přepravou dětí na soutěže, se sběrovou aktivitou, finančně pomáhají 

sponzorskými dary atd. 

Novou aktivitou našich maminek je „Mšenský bazárek“, který organizují o sobotách ve ŠJ. 

Rodiče pomáhají i při zajišťování volnočasových aktivit dětí, např. organizují kroužek atletiky. 

 

 Spolupráce s dalšími organizacemi 

  

Statutární   . podnájem prostor pro pobočku Městské knihovny, ZUŠ, MŠ, 

město   . zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí (10. – 11. října 2014),  

Jablonec n. N.  . poskytnutí zázemí pro setkání občanů s primátorem, projednávání územního plánu, 

                         . účast žáků na kulturních akcích pořádaných Statutárním městem Jablonec n. N. 

 

Městská knihovna 

  . účast na projektech – např. „První čtení“, „Pasování na čtenáře“ (1., 2. ročník), 

  . literární soutěže   

   

Městské divadlo   

  . návštěva školních divadelních představení 

  . vlastní vystoupení žáků školy (Adventní koncert, soutěže)  

 

Eurocentrum  . účast na akcích „Ámos“, výstava jabloneckých škol, návštěva kulturních a vzdělávacích   

    programů 
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MŠ  . podnájem prostor v budově ŠD pro oddělení MŠ,  

  . návštěva výuky I. st. ZŠ - sjednocení požadavků na základní návyky dětí,  

                         . poskytování sportovního zázemí potřebám MŠ (tělocvičny),  

                         . vzájemná návštěva kulturních akcí (např. vánoční, velikonoční),          

                         . „Veselá školička“ pro předškoláky,  

                         . čtení pro MŠ, vánoční vystoupení pro MŠ (4. ročník),          

                         . spolupráce se žákovským parlamentem (např. návštěva „Mikuláše“), 

             . společný projekt „Indiánská olympiáda zdatnosti“, se kterou organizačně pomáhaly     

               děti ze třídy I. B (II. B, VI. A),  

                         . společná požární evakuace, 

 

MC Jablíčko     . návštěva programů „Ekoden“, „Zdraví pro nejmenší (3. ročník)       

 

SŠ  . přijímací řízení, soutěže žáků, další vzdělávání učitelů, poskytování 

 sportovního zázemí ZŠ potřebám SŠ, návštěvy Dnů otevřených dveří, školních 

 akademií     

 

ZUŠ  . vzájemná pomoc pedagogická (spolupráce na projektech, zajišťování soutěží), 

    materiální, prostorová, v ZŠ jsou dislokovaná pracoviště hudebního oddělení 

     
Vikýř  . zajišťování žákovských soutěží, pracovních dílen 

 

OSPOD  . účast na výchovných komisích školy, seznamování učitelů s legislativou ochrany 

 práv dětí 

 

PPP  . provádění šetření žáků s nejrůznějšími problémy, pomoc se zpracováním 

individuálních vzdělávacích plánů, profitesty pro vycházející žáky (dle zájmu rodičů), 

„snímání“ žáků = screening ve 2. ročníku   

 

Policie ČR  . přednášková činnost 

 

Městská policie 

  . besedy „Městská policie a její význam“ 

    ZŠ poskytuje prostory pro schůzky Městské policie se seniory  

 

Sportovní  . FK Jablonec - v rámci Fotbalové akademie budování fotbalových tříd, 

   oddíly poskytování prostoru pro provozní zázemí sportovního klubu, zapůjčení  

 šaten při turnajích a soutěžích, společné užívání hřišť, 

 BC Blesk- poskytování  prostoru pro provozní zázemí sportovního klubu,  

 zapůjčení šaten při turnajích a soutěžích, společné užívání hřiště 

  

 V rámci podnájmu tělocvičen pro pravidelnou sportovní činnost škola    

 spolupracuje s 13-ti organizacemi. 

  

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

náročnější výchovné problémy žáků a jejich mnohdy velmi problematické rodinné zázemí.  
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 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Odborová organizace 

při škole vždy pracovala a stále pracuje, počet členů se v roce 2011 pohyboval kolem 19%, v roce 2012 

se však začal radikálně snižovat, až klesl v současné době na členy 3. Spolupráci s odborovou organizací 

vymezuje kolektivní smlouva, čerpání FKSP se řídí každoročně aktualizovaným plánem schváleným 

na schůzi všech zaměstnanců.  

 

Technická univerzita v Liberci 

využívá našich pedagogů jako cvičných učitelů k vedení souvislé pedagogické praxe i k řízení průběžné 

pedagogické praxe.  

1 studentka učitelství 1. stupně ZŠ vykonala souvislou pedagogickou praxi ve třídě IV. B. 

Ve ŠD proběhla praxe studentky Střední odborné školy pedagogické, Liberec. 

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

 

Dům dětí a mládeže, Vikýř, Jablonec nad Nisou 

ve spolupráci s našimi pedagogy u nás zajišťuje okresní kola předmětových olympiád z českého jazyka, 

fyziky a Archimediádu. Biologickou olympiádu organizuje náš metodik přírodopisu, ne však u nás 

ve škole, využívá zázemí gymnázia. Ve vzájemné spolupráci byla organizována účast na Sportovních  

hrách mládeže v Budyšíně. 

 

Asociace školních sportovních klubů 

Žáci školy se pod hlavičkou AŠSK pravidelně účastní sportovních soutěží družstev i jednotlivců v rámci 

okresu a Libereckého kraje.  

AŠSK ve spolupráci s našimi pedagogy u nás zajišťuje soutěž ve vybíjené pro 1. st. ZŠ. 

Zástupce ředitele organizuje pro jabloneckou oblast fotbalovou soutěž McDonald´s Cup ve spolupráci 

s FK Jablonec. 

 

 Počet stížností na činnost školy:  0  

 

 

8. Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

 Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – sekce řízení Operačních programů EU 

      Projekt „Moderní škola“ (EU – peníze školám) 

 Přidělená výše dotace: 2 058 612,- Kč pro školní rok 2012 – 2015 

 

2. KÚ Libereckého kraje   

      Projekt „Doprava žáků ze ZŠ Jablonec n. N. – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

      na veletrh EDUCA 2014 MY JOB LIBEREC“ 

 Přidělená výše dotace: 4 000,- Kč pro školní rok 2014 – 2015 

 

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – rozvojový program 

      na podporu školních psychologů …….. 

 Přidělená výše dotace: 74 301,- Kč pro září až prosinec 2014 

 

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – rozvojový program 

      na podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro ZŠ 

 Přidělená výše dotace: 10 400,- Kč pro září až prosinec 2014 
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5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – rozvojový program 

      „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ 

 Přidělená výše dotace: 22 495,- Kč pro říjen až prosinec 2014 

 

6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – rozvojový program 

      „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ 

 Přidělená výše dotace: 77 390,- Kč pro říjen až prosinec 2014 

 

 Dary:  1 000,-  (fi Kovošrot)  

           2 500,- Kč  (sponzorství plateb za obědy sociálně slabým žákům ve školní jídelně) 

 

 Údaje o rozvojových a mezinárodních programech 

 

Projekt „Autoevaluace v Libereckém kraji“ 

KUSTOD s.r.o. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho partner (01.11.2012 – 31.10.2014) 

Udělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 

 

Projekt „Tech Up“ 

SPŠT, Belgická, SUPŠ a VOŠ, Horní náměstí 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (rok 2013 - 2014) 

Udělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 

 

Projekt „Rodilí mluvčí do škol“ 

Jazyková škola CEET, Liberec 

Operační program Investice do rozvoje vzdělání 

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (školní rok 2014 - 2015) 

Udělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 

 

 

 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

Aplikace  

osobnostní, sociální a multikulturní výchovy, komunitního kruhu, činnostního učení, skupinové práce, 

práce ve dvojicích, projektové činnosti, práce s encyklopediemi, časopisy, denním tiskem - sledování 

aktuálních zpráv, vyhledávání a třídění materiálů, aplikace digitálních učebních materiálů, práce  

s internetem, facebookem, e–learningem . . . 

 

organizování  

spolupráce s Městskou knihovnou a její pobočkou v naší škole – Měsíc knihy, přednáška – První čtení,  

besed s Městskou policií Prevence kriminality (7. ročník), s H. Volfem z nadace Cesta za snem (2. st.), 

přednášek Policie ČR a Majáku – v rámci preventivního programu školy,  

exkurzí např.  do Prahy:   výběr žáků 2. st. ZŠ – Karolinum, letiště Václava Havla, 

   8., 9. ročník   – Úřad vlády ČR,     

    8. A, B     – Praha, hlavní město ČR, 

 na zámek Sychrov   –  1. A, B,   

 do Kutné Hory      –  6. A,    

 do Jonsdorfu, Motýlí dům, SRN –  4. A, B   
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turisticko – zeměpisných exkurzí –  Pěnčín, kozí farma (1. C),  

  pramen Nisy, Nisanka (4. B), 

  rozhledna Nad Prosečí (4., 5. ročník), 

   Krkonoše, Sněžka (5. A, B, 6. B), 

  Harrachov (6. B), 

  Harrachov – sklárna Novosad (7. A), 

  Harrachov – hornické museum (8. A, B), 

  Krkonoše, Friesovy boudy, (7. A, B) 

    

   

dějepisně – zeměpisných exkurzí – Osvětim, Polsko (výběr žáků 2. st. ZŠ)  

ozdravného pobytu v Itálii 

 

zapojení  

Den záchranného integrovaného systému  

 

tvorba  

literárně-hudebních vystoupení a dramatizací pohádek pro MŠ (Mikuláš, Vánoce), jejich uvedení před 

spolužáky, rodiči i na jevišti divadla (1. stupeň), „Slavnosti slabikáře“ (1. ročník)    

 

zpracování  

žákovských powerpointových prezentací a jejich demonstrace pomocí dataprojektorů (anglický a český 

jazyk, zeměpis, matematika, hudební výchova, informatika), dobrovolných a dlouhodobých domácích 

úkolů (fyzika 6. třída – např. výroba slunečních hodin, 9. třída - výroba periskopu) a závěrečné 

seminární práce „Fyzika na každém kroku“ 

 

návštěva 

Eurocentra – veletrhu cestovního ruchu „Euroregion Tour“, Ekocentra – environmentální výuka,  

projektu Faber „O zakleté princezně“ (1. – 3. ročník), „Sever proti jihu a Divoký západ“ (4. - 9. ročník),   

kina Radnice Planeta Země „Mexiko, země Aztéků“ (6., 7. ročník), „Planeta Země“ – Východní Afrika 

(8., 9. ročník), přednáška „Láska ano, děti ještě ne“ (9. ročník), film Nicholas Winton, Síla lidskosti,  

návštěva liberecké galerie a výstavy výtvarného umění (7. A), návštěva divadel . . . . .  

 

využívání  
2 počítačových učeben, 5 interaktivních tabulí, 11 interaktivních dataprojektorů k výkladu látky 

prostřednictvím prezentací v programech Microsoft PowerPoint a InterActive a projektového vyučování 

od 1. do 9. ročníku 

 

projekty  
předmětové: ekoprojekty „Dětská naučná stezka + stezky pro pidilidi“, Sedmihorky (1. st. ZŠ), 

   „Výprava na dno moře“ + „Písek kolem nás“, Sedmihorky (4., 5. r.) 

  „Zdraví pro nejmenší“, MC Jablíčko (3. A), 

   „Ekoden“ v parku Čelakovského, MC Jablíčko (3. A, B), 

  „Kořeny“, SEV Jizerka (5. B), 

   „Tradiční Vánoce“, EC (5. B),   

   „Vodní svět“, EC (5. B), 

   výroba skřítků z přírodních materiálů, EC (2. A, 4. ročník), 

   „Odpady-Elektrowin“, Sběrný dvůr Smetanova 91 (4. B, 5. A, 9. A)  

 přírodopis „Les“ (7. ročník),  

 výchova ke zdraví „Bobík“ – zdravá výživa (1. ročník), 

   „zoubky“ – zdravé zuby  (1. ročník) 
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 anglický jazyk „Active English Week“ - týdenní kurz anglického jazyka  

                                         pro zájemce z 5. - 9. ročníku, 

„Rodilí mluvčí do škol“ – půlroční výuka na 2. st. ZŠ 

      mediální výchova časopis „Bejby Koktejl“ – 1. stupeň ZŠ, 

   tělesná výchova „Sportovec a sportovní kolektiv roku“, „Žonglér“, „Šplhoun“, 

mezipředmětové: „Pasování na čtenáře“ (1. ročník), „Noc s Andersenem“ (1. B),  

„Těšíme se na Mikuláše“ (1. C), „Noc s Andersenem“ (1. B), 

  „Indiánská olympiáda zdatnosti“ MŠ + 1. B (2. B, 6. A), 

  „Evropské státy na cestě za olympijským vítězstvím“,  

  „Starověké státy“ (6. ročník), „Husitství“ (7. ročník),  

tematické-celoškolní: Halloween „Cesta lesem pro statečné děti“, Vánoční slavnosti, Barevné 

velikonoční dny, Rozloučení se školním rokem 

  

 

 Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních programech 

 

Výběr žáků z naší školy (orientační běh) reprezentoval naše město na Sportovních hrách mládeže 

v Budyšíně (29. -  31.05.2015), děkujeme p. učiteli Kozderkovi za zajištění účasti na této 

několikadenní mezinárodní akci. 

 

Naše škola organizačně podporuje mezinárodní mládežnické turnaje FK Jablonec –  

Junior North Cup Micro (30. května 2015)        

      Junior North Cup  (31. července – 2. srpna 2015) 

 

 

 

 

Výsledky soutěží a přehlídek 

 

Kultura 

 

Celostátní 

 

Školní časopis a noviny r. 2014 – BejbyKoktejl  

 4. místo + cena poroty 

„Náš svět“, literární soutěž   

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT 

„Almanach pohodářů“ 4. kat. čestné uznání 

  1. kat. 3x účast                                           

Kraj 

 

Soutěž školních časopisů 

                             BejbyKoktejl 1. místo mezi časopisy 1. stupně ZŠ 

 „Máj – měsíc poezie“, 

Krajská vědecká knihovna v Liberci 

  1. kat. 1. místo + 1x účast 

  2. kat. 2. místo 

Přehlídka školních pěveckých sborů 

DPS Vrabčata       kat. I. A zlaté pásmo, absolutní vítěz 

        Vrabčáci kat. I. B zlaté pásmo 

Dětská scéna  1x účast  
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Okres  

 

Dětská scéna  

(oblastní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů) 

 0 kat. 4x účast, 1x čestné uznání 

 I. kat. 2x účast, 1x čestné uznání 

 II. kat. 2x účast, 1x čestné uznání 

     1x postup do krajského kola  

literární soutěže 

 

„Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda“, 

Městská knihovna Jablonec nad Nisou 

                          1. kat. (próza) 2. místo 

  2. kat. (úvaha) 3. místo 

„Múza 2015“ (Vzkaz v láhvi)  

Statutární město Jablonec nad Nisou 

  2. kat. 3. místo 

 „Evropa ve škole“ (Pomáháme druhým)   

  2., 4. ročník účast  

 

prezentace školy 

„Amos“ - veletrh vzdělávání,  

prezentace školy účast 

 

Výstava prací ŠD ke Dni matek účast 

 

Výstava výtvarných prací základních škol 

„Jablonec očima dětí“ účast 

výtvarné soutěže 

 

„Ahoj z prázdnin“ 

Středisko volného času Lužánky Brno 

  4., 5., 9. ročník  

  3. kat. 1x čestné uznání 

„Domácí mazlíci“ 

Výtvarná škola Kladno  

  2., 5., 9. ročník účast  

 „Evropa ve škole“,  3., 4., 5., 9.  ročník  

  účast 

„Krkonoše očima dětí“ 4. ročník účast 

„Ruce, které pomáhají“ 5., 9. ročník účast 

 

 

 

Přehled sportovních výsledků ve školním roce 2014 - 2015 

 

Bližší komentáře ke sportovní činnosti na ZŠ Mozartova včetně fotodokumentace  

a mediálních záznamů jsou aktualizovány na www.6zs-jablonec.cz 

 

Sportovní aktivity na škole hodnotíme již několik let ze dvou oblastí: 

a) sportovní – přehled nejlepších výsledků (viz dále)  
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b) organizační – škola se podílela na spoluorganizaci republikového finále  

                             Mc Donald´s  Cupu 2015, tzv. Svátku fotbalu na jablonecké Střelnici  

                             a opakovaně se v tělocvičnách hrají okresní skupiny týmových soutěží –  

                             vybíjená a florbal. 

 

V rámci tělesné výchovy byly postupně realizovány všechny tradiční aktivity Šplhoun 2014, Žonglér 

2015 a další disciplíny v rámci soutěže „Sportovní kolektiv roku“.  

Vyučující Tv spolu s vedením školy opět zabezpečili lyžařský kurz pro sjezdaře od 6. do 9. ročníku 

ve Špindlerově Mlýně a zároveň i lyžařský kurz pro běžkaře ve velmi kvalitních místních sněhových 

podmínkách. Tento kurz byl rozšířen o žáky 8. ročníků, kteří v minulém školním roce měli právě 

z důvodu nedostatku sněhu kurz zrušen. Tím byl splněn dluh z minulého školního roku. 

Opakovaně se vyučující Tv podílejí na přípravě i realizaci projektů v rámci ŠVP  

– v letošním roce to byla opět pro žáky 6. tříd – Cesta za olympijským vítězstvím. 

Novinkou školního roku byla nabídková reklamní kampaň FK Jablonec, tzv. pozvánky ligových 

fotbalistů na domácí zápasy. Ve škole se vystřídali hráči „A“ týmu – Vít Beneš, Nermin Crnkič, Ruslan 

Mingazov, Antonín Fantiš a Milan Mišůn. Pro žáky to byla určitě zajímavá osobní setkání s ligovými 

fotbalisty.   

V předvánočním období byla v Kině Junior uspořádána beseda s Heřmanem Volfem, tváří Nadace Cesta 

za snem a jedním z hlavních organizátorů Opel-handy maratonu 2 222 km za 111 hodin. Nebývalé – 

u žáků velký ohlas a spousta dotazů. Povedená nová aktivita pro žáky školy.  

Pravidelně probíhala též celoroční soutěž „Sportovec roku“ a „Nejlepší sportovní kolektiv roku“. 

Výsledky byly vyhlášeny na závěrečném rozloučení s 9. třídami, které bylo nově zorganizováno 

ve společenském sále na Střelnici. Tradicí této akce se stala i účast významných osobností předávajících 

ceny nejlepším žákům. V letošním roce to byla Jiřina Pelcová – Adamičková – vítězka Světového 

poháru v biatlonu a Milan Fukal – bývalý fotbalový reprezentant ČR a jablonecký patron.  

 

Sportovní aktivity školy jsou propagovány a mapovány v místních mediích - TV RTM,  

Deník Jablonecka a internetové Naše Jablonecko – viz webové stránky.  

V prostoru venkovního hřiště se spolu s Magistrátem města podařilo vytvořit dvě nová sportoviště – 

volejbalový travnatý kurt a dvě hřiště na streetball.  

  

Nejvýraznější sportovní výsledky roku  

 

Republikové finále – Svátek fotbalu – Mc Donald´s Cup 2015 

 

Nejvýraznějším úspěchem roku bylo 4. místo malých fotbalistů v republikovém finále  

Mc Donald´s Cupu na jablonecké Střelnici, kde hráči ZŠ Mozartova reprezentovali Liberecký kraj 

i město Jablonec n. N. jako pořadatelská škola. 

Trenér a učitel Jan Kozderka získal cenu Fair – play 2015, kterou mu předala česká trenérská legenda 

Ladislav Škorpil. 

 

Krajská - oblastní finále - školní týmy, jednotlivci  

 

Futsal – Jablonec n. N. – 1. místo – mladší žáci + postup do oblastního finále divize východní Čechy 

a v něm 2. místo za sportovní ZŠ Sever Hradec Králové. 

Kopaná – Coca–Cola Cup  Školský pohár – žáci 2.st. - Liberec – 2.místo 

Vybíjená – Jablonec n. N. kategorie dívek – 4. místo 

Orientační běh – Jablonec n.N. – 2. místo kategorie H5 + D5 

                                                            nejlepší umístění jednotlivců  

                                                                                               H5 – 2. místo – Jakub Svoboda 

                                                                                               D5 – 4. místo – Rita Cermanová  

                                                                                               H7 – 7. místo – Michal Rokos 
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Okresní finále - školní týmy, jednotlivci 
 

 Mc Donald´s Cup – kopaná -  Jablonec n.N. – 2. místo - kategorie „B“  4.- 5. třídy 

 Vybíjená – Jablonec n.N. – kategorie dívek - 1. místo  

 Kopaná Coca-Cola Cup Školský pohár – Jablonec n.N. – 1. místo 

 Florbal – Smržovka – ml.žáci – 2. místo  

                 Jablonec n.N. -  st. žáci – 3. místo   

 Basketbal – dívky – Jablonec n.N. – 4. místo 

 Streetball – Jablonec n.Nis. – 2 x 1. místo D 7,  CH 8,  3. místo CH  9              

 Plavecký přebor škol a jednotlivců – Jablonec n. N.                                                                                    

        1.stupeň         2. místo  Barbora Janatová 

                               3. místo – štafeta dívek     

                               3. místo  Matěj Koravský 

                               1. místo štafeta chlapců 

                               1. místo mladší chlapci – celkově ! 

                               3. místo Rita Cermanová           

        2.stupeň         1. místo  Natálie Štichová  

                               3. místo štafeta dívek 

 

Atletika – Atletický 4 boj – Jablonec n.N. 

                                   5. místo – mladší žáci 

                                   5. místo – mladší žákyně 

                                   4. místo – starší žáci      

                                   3. místo – starší žákyně 

              Jednotlivci    2. místo – Petr Pala                      

    

            Pohár rozhlasu 2015 – Jablonec n.N. 

                           „O pohár ministra školství“ 

                                    3. místo – mladší žáci 

                                    4. místo – mladší žákyně 

                                    5. místo – starší žáci      

                                    6. místo – starší žákyně 

        

            Žákovská atletická liga 2015 – Jablonec n.N. 

                                    2. místo – starší žáci 

 

 

Z těchto výsledků vzešlo pořadí nejlepších sportovců školního roku 2014 - 15. 

 

Dívky – 1. Šárka Ťukalová                 

              2. Julie Buschtová                           

              3. Veronika Machačná     

 

Chlapci – 1. Michal Kohout 

                 2. Adam Jákl 

                 3. Petr Pala  

                           

Nejlepší sportovní kolektivy – dívky 9.B, chlapci 8.A. 

 

Za výše uvedené patří poděkování všem pedagogům, kteří se na obou stupních o sportování žáků 

školy i o aktivity s tím spojené starají, i když podmínky pro sportování v tělocvičnách školy jsou 

obtížné – větrání, povrch, zatékání.    
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9. Poradenské služby 

 

 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE 

za rok 2014/2015 

 

1) zázemí pro práci výchovného poradce  

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

                                      popř. pro konání různých jednání 

- literatura – dostatek, starší i nové tituly, nárazově dochází k rozšiřování 

- další zdroje informací – internet, PPP, ÚP 

- výborná komunikace s třídními a dalšími učiteli 

 

2) informace pro žáky 

- nejdůležitější informace předávány v rámci výchovy k volbě povolání  

- na nástěnce výchovného poradenství v 1. patře 

- prostřednictvím žákovské knížky (zvláštní strana pro výchovné poradenství) 

- využívání webových stránek školy – informace v sekci výchovné poradenství 

         

3) informace pro zákonné zástupce žáků 

- prostřednictvím žákovské knížky 

- prostřednictvím webových stránek školy 

- třídní schůzky a konzultace 

- schůzka výchovné poradkyně s rodiči žáků 9. a 5. tříd – již tradičně konaná v lednu daného 

školního roku - předání základních informací o přijímacím řízení, popřípadě přijímacích 

zkouškách na SŠ a gymnázia pro daný školní rok 

- nabídka individuálních konzultací 

 

4) přijímací řízení na SŠ  

- i v tomto školním roce měli žáci 9. a 5. tříd možnost podávat 2 přihlášky na SŠ 

- v případě přijetí na SŠ potvrzovali svůj nástup na školu podáním zápisového lístku 

- nadále je využívána možnost tisku známek na přihlášky z programu Bakalář – žáci tak mají 

usnadněno vyplňování přihlášek na SŠ 

- všichni žáci byli umístěni, převážná většina z nich se dostala na tu SŠ kam chtěla 

- z 9. ročníků vychází celkem 39 žáků, z toho 18 žáků na učební obory a 21 žáků na maturitní 

obory (z toho 4 žáci na gymnázium) 

- z 8 tříd vychází 2 žáci  

- z 5. tříd odchází na gymnázium 4 žáci - stále aktuálnější je problém nízkého počtu žáků 

a mnoha míst na středních školách, žáci vědí, že dostat se na SŠ není takový problém  

a většina z nich důležitost výběru školy i přijímací řízení podceňují 
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5) profesní poradenství 

- velmi dobrá komunikace s Pedagogicko-psychologickou poradnou – PPP pořádá schůzky 

výchovných poradců s řediteli SŠ, zajímavé přednášky 

- profitesty pro žáky 9. tříd a jejich interpretaci již neprovádí PPP plošně ve školách, ale 

individuálně na objednání rodiči v PPP  

 

6) předmět Výchova k volbě povolání (v rámci pracovní výchovy) 

- 8. ročník - testy osobnosti, paměť, efektivní učení, zájmy, hodnoty, charakteristika 

jednotlivých povolání (prezentace žáků), trh práce, nezaměstnanost 

- 9. ročník - podrobné seznámení žáků 9. tříd s přijímacím řízením na SŠ, nácvik vyplňování 

přihlášek, seznámení žáků s jednotlivými středními školami v regionu, práce s internetem, 

psaní životopisu a motivačního dopisu, zásady pohovoru, …  

 

7) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a integrace 

- integrovaní žáci měli svého asistenta a pracovali podle IVP 

- asistenti podávali pololetní hodnocení práce se svěřenými žáky 

- integrovaných žáků bylo během školního roku celkem 17 - z toho 7x specifické poruchy učení 

(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), 9x specifické poruchy chování (ADD a ADHD), 

1x zdravotní postižení 

  

8) práce s nadanými žáky 

- nadaní žáci se účastní naukových, sportovních a uměleckých soutěží 

- učitelé se snaží s nadanými žáky pracovat přímo v hodinách především formou obohacování 

a rozšiřování učiva  

 

9) řešené případy sociálně patologických jevů 

- tento školní rok se konalo pět výchovných komisí – záškoláctví, neprospěch, nekázeň, 

problém s agresivitou, lhaní a podvodné jednání  

- další problémy byly hlášeny a řešeny přes SVI (systém včasné intervence) 

 

10) další akce 

- žáci 8. a 9. tříd navštívili jablonecký veletrh vzdělávání AMOS – samostatně 

- žáci 8. a 9. tříd navštívili liberecký veletrh vzdělávání EDUCA – doprava zajištěna 

objednaným autobusem 

- žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili besedy na ÚP Jablonec nad Nisou na téma výběr SŠ a přijímací 

řízení 

 

V Jablonci nad Nisou dne 29. 6. 2015                              Mgr. Dominika NIGRINOVÁ 
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 Zajištění speciální péče 

Logopedická prevence - je odborně zajišťována logopedickou asistentkou (vychovatelka ŠD),  

ve dvou skupinách – v úterý od 7,00 do 7,40 a ve středu od 8,00 do 8,40. 

Logopedickou prevenci absolvovali ve dvou skupinách 24 žáci, 20 žáků z 1. ročníku, 4 žáci z 2. ročníku.  

 

 Realizace Minimálního preventivního programu školy 

Program prevence zneužívání návykových látek je obsahem „Výchovy ke zdravému životnímu stylu“. 

Program prevence je zajišťován zkušenou preventistkou, která se pravidelně vzdělává na odborných 

seminářích, zajišťuje programy prevence pro žáky školy a spolu s třídními učiteli spolupracuje 

s organizacemi pracujícími v oblasti prevence - např. obecně prospěšnou společností Maják, s městskou 

policií (beseda na téma „Městská policie - její význam a úkoly“, „tabákový zákon“, „doprava“)  

se zdravotníky – o hygienických návycích či sexuální osvětě apod.  

Účastní se jednání s rodiči projednávajících přestupky žáků z oblasti zneužívání návykových látek 

a šikany, ve školním roce 2014 – 2015 takový problém řešen nebyl. 

(Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015 – viz příloha č. 2) 

 

 

10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení probíhá ve spolupráci s těmito organizacemi: 

Národní ústav pro vzdělávání,  

Národní institut dalšího vzdělávání, 

Regionální centrum (projekt „Elixír do škol“), 

Česká geologická služba (projekt „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“), 

Krajský úřad Libereckého kraje (projekt TechUp – kurzy badatelsky orientované výuky,  

                                                           spolupráce v rámci metodických center – chemie, zeměpis) 

Jazyková škola CEET, Liberec – studium anglického jazyka, 

Gymnázium Dr. A. Randy – studium anglického jazyka,   

 

 (viz. str. 5 - Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy) 

 

11. Údaje o výsledcích kontrol – viz. příloha č. 3   

 

1/ 

15. září 2014 Statutární město Jablonec n. N. vykonalo veřejnosprávní kontrolu ve smyslu ustanovení  

§ 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  

(zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

 

ZÁVĚR: Příspěvková organizace hospodařila v roce 2013 v souladu se schváleným rozpočtem. 

Účetnictví, dle názoru kontrolního orgánu, podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situace účetní jednotky v souladu se zákonem o účetnictví. 

Pozitivně hodnotíme přehlednost, srozumitelnost a preciznost s jakou je účetnictví a podklady  

pro účetnictví vedeny. 

Opatření k nápravě:  

Uzavřít dohodu odpovědnosti s kuchařkou z důvodu jejího přístupu do skladu potravin. 

(Dohoda o odpovědnosti byla ihned uzavřena). 
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2/ 

23. září 2014 Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec n. N. provedla plánovanou kontrolu plnění 

povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem  

č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

ZÁVĚR: Ani v jednom z kontrolovaných bodů nebyly zjištěny nedostatky. 

 

3/ 

6. listopadu 2014 Česká školní inspekce provedla tematickou inspekční činnost podle § 174 odst. 2  

písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zaměřená na bezpečnost dětí, žáků a studentů při vzdělávání  

a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. 

 

ZÁVĚR: Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

4/ 

16. dubna 2015 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci provedla kontrolu 

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ZÁVĚR:  ŠD – nebyly zjištěny nedostatky 

  ŠJ  – nebyly zjištěny nedostatky 

  Škoní bufet – nebyly zjištěny nedostatky 

 ZŠ – byly zjištěny nedostatky 

  

  

- Zjištěné závady: 

1) V tělocvičnách jsou na stropech a zdi viditelné stopy po zatékání, dochází zde k olupování malby  

a drolení omítky (na základě sdělení a také výsledků z kontroly v roce 2012 se jedná o opakující se 

závadu) – tím došlo k porušení § 7 odst. 1) z. č. 258/2000 Sb., v platném znění ve spojení s § 22  

písm. g) vyhl. č. 410/2005 Sb., v platném znění. 

 

2) Na hygienických zařízeních pro žáky 1. st. ZŠ jsou na stěnách známky po zatékání, dochází zde 

k olupování malby a drolení omítky, dále příčky mezi WC jsou ve špatném stavu a rezavé, tím došlo 

k porušení § 7 odst. 1) z. č. 258/2000 Sb., v platném znění ve spojení s § 22 písm. g)  

vyhl. č. 410/2005 Sb., v platném znění. 

 

3) Ve škole na 2. st. ZŠ nemají dívky k dispozici hygienickou kabinu pro dívky. Porušen § 4a odst. 1  

ve spojení s přílohou č 1, bod 1, písm. e) vyhlášky. 

 

4) Prostory umýváren u tělocvičen jsou vlhké s opadávající omítkou a viditelným nárůstem plísní, čímž 

došlo k porušení § 13 odst. 1 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění 

s návazností na § 5 odst. 1 vyhlášky 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 

 

Ředitelka školy projednala Protokol o kontrolním zjištění se zřizovatelem školy, který ke 

zjištěným závadám předal následující vyjádření: 

 

add  1) Na celkovou rekonstrukci tělocvičen a spojovacího krčku, kde se nachází sociální zařízení  

            a šatny, je zpracována projektová dokumentace a je podána žádost o dotaci. 
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add  2) O opravu maleb a mezitoaletních stěn se pokusíme v druhé polovině letošního roku. 

 

add  3) Úpravu dispozice soc. zařízení (hygienická kabina) zařadíme do rozpočtu investic pro rok 2016. 

 

add  4) Na celkovou rekonstrukci tělocvičen a spojovacího krčku, kde se nachází sociální zařízení   

            a šatny, je zpracována projektová dokumentace a je podána žádost o dotaci. 

 

 

12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

 

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

 

Do školního roku 2010 – 2011 docházelo v naší škole každým rokem k útlumu počtu žáků, tedy i tříd 

a zaměstnanců. 

Od školního roku 2011 – 2012 a po další 2 roky se počet tříd ustálil na počtu 18.  

Ve školním roce 2014 – 2015 nastala změna, naplnily se prognózy o vyšším počtu dětí v MŠ, a když se 

k tomu připojila úspěšná propagace školy ve spádové oblasti Proseč, vyšly z toho 3 první třídy a celkový 

počet tříd školy se z počtu 18 zvýšil na 19. Stejný trend byl i v následujícím školním roce 2015 – 2016, 

kdy se v 1. ročníku otevřely opět 3 první třídy, takže počet tříd se ve škole zvýšil z 19 na 20. 

Počet žáků v 1. ročníku:  

. školní rok 2012 – 2013 - zapsaní žáci 60/nastoupilo  46 

. školní rok 2013 – 2014 - zapsaní žáci 56/nastoupilo  49                 

. školní rok 2014 – 2015 - zapsaní žáci 81/nastoupilo  68 

. školní rok 2015 – 2016 - zapsaní žáci 85/nastoupilo  69 

                                        

Podstatné navýšení počtu žáků v 1. třídách bude v případě, že naši školu začnou zásadním způsobem 

využívat rodiny z Proseče, která je sice částečně naším spádovým obvodem, ale z důvodu tradiční 

spádovosti k ZŠ Liberecká a špatné dopravní dostupnosti k nám, je naší spádovou oblastí spíše formálně.  

Efektivnost kroku k lepšímu dopravnímu spojení, který byl nastartován v září 2013, velmi úspěšné 2 dny 

otevřených dveří a individuální oslovení jednotlivých rodin před zápisem do 1. třídy se projevilo 

při zápisech do školy jak v únoru 2014 tak v únoru 2015. Děti z Proseče nám pomohly k velmi pěknému 

počtu zapsaných žáků (vždy přes 80) a otevření třetí první třídy. 

Stoupající počet tříd by dále mohl být při vytvoření nové (fotbalové) třídy v 6. ročníku, což se bohužel 

již několik let nedaří. Přestože se každoročně v 6. ročníku schází několik „fotbalistů“, na vytvoření 

samostatné třídy to zdaleka nestačí. 

Počet dětí do 1. tříd dle trvalého pobytu pro další školní roky je následující: 

. školní rok 2015 – 2016: 72 

. školní rok 2016 – 2017: 71 

. školní rok 2017 – 2018: 59 

Počet žáků přijatých do vyšších ročníků v průběhu školního roku se stále zvyšuje - z 28 ve školním roce 

2013 – 2014 na 30 ve školním roce 2014 – 2015. V pohybu počtu dětí se odráží zvyšující se trend 

nestability rodinného prostředí, kdy se rodiče často stěhují buď za prací, či za dostupnějším bydlením 

nebo kvůli řešení rodinných vztahů. Také přibývá více cizinců, hlavně ukrajinské národnosti. 

Z hlediska volné kapacity může škola otevírat 3 první třídy až do školního roku 2020 – 2021. Bylo by to 

však na úkor prostor potřebných pro dělené vyučování a na úkor odborných pracoven a také za 

předpokladu vrácení oddělení ŠD, které je v budově ZŠ, zpět do budovy ŠD, tzn. za předpokladu návratu 

oddělení MŠ, které je v budově ŠD, do svého zařízení.    

 

Z hlediska změn ve struktuře vzdělávací nabídky bylo rozhodující zahájení výuky podle nového ŠVP 

s přechodným učebním plánem pro 8. ročník. 

(viz. str. 15 - Řízení školy, nové ŠVP + přechodné – ověřování) 
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 Vzdělávací, výchovné, investiční záměry – krátkodobé, dlouhodobé 

 

 krátkodobé dlouhodobé 

 

vzdělávací ŠVP – ověřování změn (od září 2013)    podporovat kurikulární reformu 

 práce s nadanými žáky inovovat obsah vzdělávání 

 projekt „Autoevaluace v Lib. kraji“ zavedení evaluačních standardů 

 (zajistit udržitelnost)  (vyvíjet systém vlastního hodnocení školy)    

 posílení spolupráce s rodinou zkvalitnit vzdělávání žáků sociálně 

  znevýhodněných 

 spolupráce s rodilými mluvčími podporovat Aj jako nástroj globální 

 podpora samostudia  komunikace 

 udržitelnost projektu „EU – peníze do škol“ rozšiřovat využívání informačních  

 aplikace DUMů a komunikačních technologií ve výuce 

 

výchovné představovat „vzory“, cena „Fair play“  proměňovat vnitřní kulturu a klima školy 

 posilování vztahu k pohybovým aktivitám prosazovat zdravý způsob života   

 využití „udržitelnosti“ projektu   vytvářet podmínky pro začleňování žáků - 

 Organizace pro pomoc uprchlíkům cizinců  

 „Jsme lidé jedné Země“    

 včasná analýza příčin snižovat výskyt nežádoucího chování 

 spolupráce s ekologickými organizacemi enviromentální vzdělávání 

 

organizační podpora zájmové činnosti  proměna školy ve vzdělávací, kulturní   

 podpora poradenských služeb a společenské centrum 

 

investiční modernizace školního vybavení rekonstrukce WC (ZŠ, ŠJ) 

záměry  rekonstrukce tělocvičny 

  rekonstrukce átria 

  výměna oken a venkovní nátěry budovy ŠD  

 

 

 

 

 vývojové trendy 

 

pozitivní 

- počet tříd se zvýšil z 18 na 19 

- o 30 vyšší celkový počet žáků školy, zvýšení ze 407 na 437 

- průměr žáků ve třídě se zvýšil z 22,6 na 23 

- počet vyznamenání se zvýšil z 52% na 54 % 

- počet zameškaných hodin se výrazně snížil - o 11, z ø 104 hod./žák na ø 93 hod./žák    

- počet snížených známek z chování v závěru školního roku je nižší, 

  stupeň 2 mělo 7 žáků = 1,6%, vloni stupeň 2 mělo 13 žáků = 3,2%,  

  stupeň 3 neměl žádný žák, vloni 1 žák, 

- snížil se počet neprospívajících žáků - z 8 na 5 

- počet neprospívajících žáků s více než dvěma nedostatečnými známkami se snížil z 5 na 2  

- počet žáků opakujících ročník po opravných zkouškách je stejný jako vloni – 3 

- vloni byli z 9 žáků na víceleté gymnázium přijati 3 žáci, letos z 9 žáků uspěli 4 žáci 

- test Kalibro - velmi pěkné výsledky v matematice, všechny třídy byly nad republikovým průměrem  

                         v českém jazyce nastalo zlepšení o 50% 
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negativní  

- snížil se počet pochval v závěru školního roku, z 36% na 27% 

- počet opravných zkoušek se zvýšil ze 7 na 12 

- počet žáků vykonávajících opravné zkoušky se zvýšil ze 7 na 9 

- výrazně se zvýšil průměrný počet neomluvených hodin na žáka –  

  z 0,005 (2 hodiny) na 0,135 (59 hodin) 

- počet výchovných komisí se zvýšil z 0 na 5 

- počet odkladů školní docházky se zvýšil z 9 na 15 

 

 

 

Oproti předcházejícímu školnímu roku se řada sledovaných jevů zlepšila, vrátili jsme se zpět 

k podobným výstupům, jaké byly ve školním roce 2011 – 2012 a v letech předcházejících. 

Velmi cenné je výrazné snížení počtu zameškaných omluvených hodin, kdy jsme se dostali 

v průměru na žáka pod 100 a výrazný pokles snížených známek z chování. Také snížení počtu 

opakujících žáků je v kontrastu zvýšeného počtu vyznamenání povzbuzující. Zvýšený počet opravných 

zkoušek naopak koresponduje se zvýšeným počtem výchovných komisí. 

Z negativních jevů je smutný trend stále se snižujícího počtu pochval, počet pochval klesá již čtvrtým 

rokem. Nejzávažnějším negativním jevem však je vysoký počet neomluvených hodin, který 

způsobili 3 žáci - jeden žák a jedna žákyně 9. ročníku a jeden žák 8. ročníku. Zajímavé je, že u dvou 

z těchto tří provinilců iniciovali neomluvené hodiny jejich rodiče, kteří se snažili opakování této situace 

zabránit a se školou na sledování docházky svých dětí dále úzce spolupracovali. Třetí provinilec byl 

z velmi problémového rodinného prostředí, se kterým se nedařila spolupráce nejen škole, ale ani 

psychologům, PPP, OSPODu, středisku Čáp… 

Velmi pěkné jsou výsledky v testech Kalibro, v matematice byly nad republikovým průměrem všechny 

testované třídy, v českém jazyce z 8 testovaných tříd 4 třídy a další třída nedosáhla na průměr pouze  

o 0,1% - což je také oproti výsledkům z loňského roku zlepšení, stále jsou však rezervy především  

u nejstarších žáků v 9. ročníku.   

 

 

 

Testování  

 Kalibro 3., 5., 7., 9. ročník, Čj, M 

V českém jazyce uspěly třídy od třídy III. A až po třídu VII. A. Obě třídy 3. ročníku překročily 

republikový průměr více než o 10%, mezi třídami 5. ročníku však byl v překročení republikového 

průměru již rozdíl  téměř o 6% a v 7. ročníku již více než o 9%. Ve výsledcích třídy VII. B se 

pravděpodobně projevil problém se střídáním vyučujících. Obě třídy 9. ročníku sice na republikový 

průměr nedosáhly, ale jen o 2 – 3%. Na jejich obhajobu lze napsat, že řešení testových otázek bylo 

mnohdy překvapivě nejednoznačné. 

V matematice testované třídy obstály výborně! Všechny třídy vysoce překročily republikový průměr – 

od 6-ti až po 26% (třída V. B)! Největší rozdíl mezi třídami v překročení republikového průměru byl  

ve 3. ročníku – téměř 17%! Rozdíl tříd 5. ročníku byl také vysoký – více než 13%. Na 2. st. ZŠ již 

rozdíly mezi třídami klesaly, v 7. ročníku na 9,6% a třídy v 9. ročníku se již v překročení republikového 

průměru lišily jen o 3%.   

Za vynikající výsledky patří všem učitelům matematiky v těchto třídách velké poděkování.  

(viz. str. 9 – 11 Kalibro) 
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ČŠI  9. ročník – společenskovědní předměty (Z, D, Ov) + přírodovědné předměty (Ch, Bi, F) 

Nejlepšího a nejhoršího výsledku dosáhly 9. třídy ve společenskovědním testování – třída IX. B - 59% 

třída IX. A 54%. 

V přírodovědné oblasti dopadly obě třídy téměř stejně – IX. A 58%, IX. B 57%. 

Nejúspěšnějším předmětem se stala fyzika, kterou obě třídy zvládly lépe, než byl průměr. Lepší než 

průměr měla ještě třída IX. A v zeměpise. Blízko průměru se obě třídy pohybovaly v předmětech chemie 

a občanská výchova. Pod průměrem byly v předmětu biologie a nejhůře obě třídy absolvovaly dějepis. 

Nejslabší výkon v tomto předmětu pravděpodobně ovlivnila dlouhodobá absence vyučujícího. 

Vyučující fyziky zaslouží ocenění za to, že žáci nezklamali právě v tomto obtížném předmětu!    

(viz. str. 11 – 14 Výběrové zjišťování výsledků žáků 2015) 

  

 

Výsledky soutěží, přehlídek …. 

…. nám dělají radost. Velmi pozitivního hodnocení si zasluhují výsledky žáků 1. stupně ZŠ, kteří se 

zasloužili o úspěchy na celorepublikové úrovni jak v naukových tak literárních soutěžích. Největších 

úspěchů dosáhly třídy IV. A a V. B, které zaslouží velkou pochvalu. 

V naukových soutěžích žáků 2. stupně nám udělaly největší radost výsledky v zeměpise, ve kterém se  

2 žáci probojovali do krajského kola. Poprvé nás v krajském kole reprezentoval žák v německém jazyce. 

V okresních kolech se tradičně opíráme o pěkné výsledky dosažené v olympiádě biologické, anglické  

a dějepisné. Tradičně se našim žákům daří v matematicko-fyzikálních soutěžích, letos vynikajícího 

výsledku dosáhla družstva v Archimediádě a jednotlivci v matematické olympiádě od 5. do 9. ročníku. 

Úspěšného řešitele měla i olympiáda fyzikální. 

Všem vyučujícím, kteří připravují své žáky nad rámec základního vzdělání, patří velký dík!  

Pozitivně lze hodnotit také četnost obsazení všech naukových soutěží. 

Vystoupení našich žáků v naukových, literárních i sportovních soutěžích má opět stoupající úroveň. 

 

vítězové celostátní soutěže Sapere – vědět, jak žít 

D. Běhounková, Š. Kubínová (4. A), J. Sysala (5. B) 
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Závěr 

 

Začátek školního roku 2014 – 2015 byl poznamenám tragedií ve střední škole ve Žďáru nad Sázavou. 

Poprvé jsme v našich pedagogických životech byli nuceni poučit své žáky o chování v případě napadení 

ozbrojenou osobou a široká veřejnost řešila problém se zabezpečením vstupu do škol. Ze strany ČŠI byl 

tento problém vyřešen tím, že své pracovníky poslala neohlášené do škol – škola, která tohoto 

pracovníka nezachytila u vstupu do budovy, ale až v ředitelně – měla problém. My jsme díky pozornému 

pedagogickému dozoru v této kontrole prošli. Uspěli jsme i v jiných dalších třech kontrolách tohoto 

školního roku. 

 

S čím jsme však měli netradičně velké obtíže, byl problém personální, jak z pohledu aprobací, tak 

z pohledu zástupů za nemoc či rodinných problémů. Nejenže nám ze dne na den bez předchozího 

upozornění skončila ve zkušební době aprobovaná učitelka českého a německého jazyka, ale také jsme 

se potýkali s problémem dlouhodobých absencí pedagogů, takže jsme museli v průběhu roku až 5x 

měnit rozvrh.  

 

Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2014 – 2015 dobíhalo druhým rokem 2-leté přechodné období 

nového ŠVP, tzn., že jsme museli zabezpečit 16 hodin výuky německého jazyka, představovala ztráta 

aprobované učitelky velký problém. Děkujeme naší nové kolegyni, Mgr. Lence Mauderové, která 

dokázala  svou rodinnou i pracovní situaci přizpůsobit našim potřebám tak, že k nám mohla  

od 2. pololetí nastoupit.   

 

S lítostí také lze konstatovat, že jsme poprvé nedokázali vyřešit kázeňský přestupek v rámci školních 

kázeňských opatření. Museli jsme jej předat k řešení Policii ČR. Problém bychom jak s žáky, tak s jejich 

rodiči vyřešili, ale narazili jsme na vyhrožování ze strany nám neznámé osoby – což již překročilo rámec 

našich kompetencí. 

 

Poprvé jsme také řešili tři závažné problémy v 1. ročníku. 2 žáci museli opakovat ročník kvůli 

neprospěchu a 1 žák měl každé pololetí odloženou klasifikaci z důvodu problematické školní docházky. 

 

Na podzim r. 2014 nás MŠMT zavalilo nejrůznějšími rozvojovými granty v oblastech, jejichž 

financování by mělo být samozřejmostí (např. nákup učebnic pro cizí jazyk … atd.).  

Rozvojový program na podporu školních psychologů nám však, byť jen na pár měsíců, pomohl zajistit 

pozici našeho školního psychologa. 

 

Projekt TechUp běžel pro naše žáky velmi úspěšně druhým rokem a my dospělí jsme se s rozvojem 

technických profesí seznámili na exkurzi v TRW.  

 

Únorem 2015 skončil pro nás velmi náročný projekt EU- peníze do škol. V jeho závěru jsme ještě 

dokoupili chybějící IT vybavení a 40 učitelů se vzdělávalo v 5 odborně-metodických seminářích. 

 

22. listopadu 2014 maminky našich žáků zorganizovaly první Mšenský bazárek. Od té doby se opakuje 

každého čtvrt roku.  

 

Od 1. dubna 2015 máme pojištění právní ochrany D.A.S. – děkujeme našemu zřizovateli! 

 

Poprvé po mnoha letech se zvětšujeme o 1 třídu (zrušili jsme zkušebnu DPS) a přijímáme 2 nové 

kolegyně – učitelky.     

 

V závěru školního roku nám udělala radost Mgr. Jana Málková, která zorganizovala rozloučení  

se školním rokem 2014 – 2015 v multifunkčním zařízení na Střelnici. 
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Školní jídelna se v závěrečném shonu dokázala vzorným způsobem ještě postarat o strávníky 

ze sousední ZŠ Arbesova.  

 

Radujeme se z úspěchů našich žáků! …… např. asi neopakovatelným výsledkem je překvapivé 4. místo 

našich fotbalových nadějí v republikovém finále McDonald´s Cupu, třída 4. A v rámci soutěže Česko 

fandí charitě vyplněním třetího nejvyššího počtu testů v ČR o přečtených knížkách věnovala na charitu 

25 700,- Kč, Jakub Svoboda ze třídy 5. B se stal ve své kategorii nejlepším včelařem (1. místo v soutěži 

Zlatá včela 2015) a po naší hvězdné skupině Nautice zasvítila nad Ještědem nová hvězdička …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „nová vycházející hvězdička nad Ještědem“  

Ivana Kardosová oceněná v pěvecké soutěži Hvězdy nad Ještědem 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

 

R O Z V A H A 

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

  STAV k 31. 12. 2014 v Kč 

  
  AKTIVA 

 

  A) STÁLÁ  AKTIVA 138 921,00 

      I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 678 502,04 

        Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -678 502,04 

    II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 739 004,63 

        Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -13 600 083,63 

  B) OBĚŽNÁ AKTIVA 7 097 259,27 

      I.   Zásoby 47 656,25 

    II.  Krátkodobé pohledávky 1 876 545,00 

    IV. Krátkodobý finanční majetek 5 173 058,02 

  ÚHRN AKTIV 7 236 180,27 

  

  

  PASIVA 
 

  C) VLASTNÍ KAPITÁL 2 391 513,07 

      I.   Jmění účetní jednotky 140 081,00 

    II.  Fondy účetní jednotky 2 092 893,24 

    III. Výsledek hospodaření 158 538,83 

  D) CIZÍ ZDROJE 4 844 667,20 

      IV. Krátkodobé závazky 3 102 318,20 

     V. Dlouhodobé závazky 1 742 349,00 

ÚHRN PASIV 7 236 180,27 
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3113  Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková 

organizace 

    

    Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 

Dotace na provoz MMJN 4 527 0 4 527 

Dotace KÚ vč. grantů 16 593 0 16 593 

Dotace Projekt EU 571 0 0 

Ostatní dotace 0 0 0 

Stravné 1 214 0 1 214 

Pronájmy 0 349 349 

Ostatní výnosy 118 371 489 

Čerpání z rezervního fondu 51 0 51 

VÝNOSY CELKEM 23 074 720 23 794 

Dotace investiční MMJN 0 

 

0 

Dotace investiční KÚ 0 

 

0 

Dotace investiční EU 0 

 

0 

    Spotřeba materiálu 356 0 356 

DDHM 353 0 353 

Potraviny 1 214 166 1 380 

Voda 410 12 422 

Teplo 2 055 187 2 242 

Plyn 8 1 9 

Elektrická energie 483 58 541 

Oprava a udržování - OŠK 232 0 232 

Opravy a udržování - HS 117 0 117 

Ostatní služby 511 0 511 

Telefony 41 0 41 

Internet 0 0 0 

Práce na dohody 42 20 62 

Mzdy zřizovatel 58 126 184 

Jiné ostatní náklady  0 0 0 

Odpisy 21 0 21 

Náklady KÚ celkem vč. grantů 16 593 0 16 593 

Náklady Projekt EU 571 0 571 

NÁKLADY CELKEM 23 065 570 23 635 

Pořízení investic z dotace MMJN 0 

 

0 

Pořízení investic z dotace KÚ 0 

 

0 

Pořízení investic z dotace EU 0 

 

0 

    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 9 150 159 

    Dotace MMJN celkem 4 527 

  z toho: neinvestiční 4 527 

             investiční 0 

  Dotace KÚ neinvestiční 16 593 

  Dotace KÚ investiční 0 

  Dotace EU neinvestiční 571 
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Stav finan. prostředků k 31.12.2014: 
  Běžný účet 5 152 
  z toho: MMJN 2 858 
              KÚ 1 928 

              EU 366 
  Běžný účet FKSP 13 

  Běžný účet Projekt EU 366 
  Pokladna 8 
  

    Fondy účetní jednotky k 31.12.2014: 
  FKSP 22 
  Rezervní fond ze zlepšeného HV 1 145 
  Rezervní fond z ostatních titulů 316 
  Investiční fond 556 
  Fond odměn 54 
  

    Návrh MÚ na vypořádání HV: 

   

    Zlepšený výsledek hospodaření ve výši  159 tis. Kč převést do r. 2015 v následujícím členění:  

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

    
 

  

 

 

Zpráva o hospodaření - rok 2014 
Komentář 

o Kladný hosp.výsledek  158 538,83 byl rozdělen takto:.  
o Rezervní fond:     153 538,83 
o Fond odměn:                   5 000,00 

 
         Investice 

o Ze státního rozpočtu:                                 0,00 Kč 
o Z rozpočtu zřizovatele:                   0,00 Kč                               
o Z vlastních zdrojů:                                            0,00 Kč                      

 
Výsledky inventarizace 

Inventarizační komise nezjistila žádné rozdíly. Skutečný stav majetku se rovná 
stavu účetnímu.  
   

Vlastní kapitál 
 

K 31.12.2014 Kč 

Jmění 140 081,00 

Fond odměn 54 000,00 

FKSP 21 972,68 

Rezervní fond 1 144 940,56 

Fond reprodukce majetku, investiční fond 555 717,00 
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Transfer EU 

          Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
                     

 
V roce 2012 organizace obdržela část dotace ve 

výši 

                                          

1 235 167,20 

 

 V roce 2013 organizace obdržela zbylou část 
dotace 

                                                 

823 444,80 

 
Celkem projekt 

                                          

2 058 612,-- 

 
V roce 2012 spotřebováno 

 

876 552,-- 

 

V roce 2013 spotřebováno 

 

294 617,-- 

 

V roce 2014 spotřebováno 

 

571 180,-- 

 

Celkem spotřebováno 

 

1 742 349,-- 

 

Nespotřebováno 

 

316 263,-- 

 
Ukončení projektu v roce 2015 
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Přílohy 
 

 

Příloha č. 1 

 

Školní družina při ZŠ Mozartova 

 

 
V tomto školním roce pracovalo v ŠD 5 oddělení s celkovým počtem 150 dětí. Provoz 

probíhal od 6,00 do 8,00 (ve středu do 8,45) hodin a odpoledne od 11,40 do 16,00 

(v pondělí a ve středu do 17,00) hodin. 

 

 

Hlavním projektem byla celoroční hra „Rok cestovatelů“: 

září   „Cestujeme do školy“ 

říjen   „Cestujeme za strašidly“ 

listopad  „Cestujeme do pohádky“ 

prosinec  „Cestujeme za dobrými skutky“ 

leden   „Cestujeme za sněhovou královnou“ 

únor   „Cestujeme do země fantazie“ 

březen   „Cestujeme za zvířátky“ 

duben   „Cestujeme za zdravím“ 

květen + červen „Cestujeme za indiány“ 

 

 

Žáci 4. tříd plnili od září do března úkoly z projektu „Ostrov“. 

Jednotlivá témata vychovatelky přizpůsobovaly věku dětí a z témat vycházely i měsíční akce. 

01. 10.  výstava draků 

30. 10.  cesta strašidelným lesem 

19. 11.  tanec princezen 

16. 12.  účast na vánočních trzích + odevzdání dárků a přání pro pacienty LDN 

                      v Jablonci nad Nisou a Tanvaldě 

26. - 30 01. celodružinová hra „Zima aneb cesta za Sněhovou královnou“ 

20. 02.  dětský karneval 

24. - 25. 03. dokončení projektu „Ostrov“, večerní výprava a přespání v ŠD 

17. - 24. 04. zvyšovali jsme si tělesnou zdatnost při plnění indiánských disciplín 

květen  proběhly výstavy k svátku matek v Domě porozumění a ve školní 

  jídelně, zúčastnili jsme se výstavy škol v Eurocentru 

18. - 19. 06. „Indiánská noc“ ve II. odd.  

22. - 23. 06. „Indiánská noc“ ve IV. a V. odd. 

25. 06.  závěrečná hra „Cesta za indiány“ - na zahradě ŠD 

 

 

V tomto školním roce pracovaly v ŠD tyto kroužky a probíhaly pravidelné aktivity: 

- logopedie   p. vych. Vaníčková M. 

- „Veselá školička“  p. vych. Jarešová A. a Peukertová H. 

- aerobic   p. vych. Prokešová S. 

- výtvarné činnosti  p. vych. Vaníčková M., Jarešová A., Puškárová D. 

- „Zpívání s Helčou“  p. vych. Peukertová H. 
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Od 04. do 22. 05. se uskutečnila ped. praxe studentky SOŠPg Liberec Darii Gherman. 

 

Bezpečnost dětí je zajištěna využíváním kamerového systému. Rodiče vstupují pouze 

v září (rodiče prvňáčků) nebo za deštivého počasí, čemuž by se zamezilo vybudováním 

zastřešení vchodu a části chodníku při hlavním vstupu do budovy ŠD. 

 

                                                                                         Zpracovala: ved. vychovatelka Jarešová Alena 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Lodě, kterými děti „vyplouvaly“ do projektu „Ostrov“ 
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Příloha č. 2 

 

 

HODNOCENÍ  MINIMÁLNÍHO  PREVENTIVNÍHO  PROGRAMU 

za školní rok 2014/2015 

 

 

 

Hodnocení je zpracováno podle postupných cílů Minimálního preventivního programu základní školy 

Mozartova. 

 

 

Add.1   
   Znalosti žáků o sociálně patologických jevech byly získány ve výchově ke zdravému životnímu 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: 

 

  Na podnět pracovní skupiny magistrátu města, která se zabývá řešením primární prevence na školách, 

škola obdržela od magistrátu města příspěvek ve výši 10 tis. na prevenci kriminality.                                                                

Pokračovala spolupráce s obecně prospěšnou společností pro preventivní pomoc mládeži Maják a po 

dohodě s ní proběhly tyto besedy: 

17. 10. 2014   8. a, 8. b – Drogy I. 

  5. 11. 2014   4. a – Alkohol a kouření 

                       4. b – Agrese a šikana  

                       8. a – Drogy II. 

  3. 12. 2014   4.b – Alkohol a kouření 

                       8.b – Drogy II. 

 20. 1. 2015    4. a – Agrese a šikana 

Bloky programů trvaly v každé třídě vždy 3 vyučovací hodiny. 

Spolupráce se nám osvědčila, rádi bychom pokračovali i další roky tak, aby programem prošly všechny 

ročníky. 

 

- pro třídy 7. a i 7. b byla 16. 2. 2015 zorganizována v rámci prevence kriminality beseda strážníků 

Městské policie na téma Městská policie - její význam a úkoly, tabákový zákon, doprava. Žákům byla 

vysvětlena praktická činnost strážníků v terénu včetně ukázky výstroje. Beseda byla přijata dětmi velmi 

pozitivně, zvláště ukázky pomůcek strážníků. 

 

- Den Integrovaného záchranného systému 25. 6. 2015 navštívily některé třídy během dopoledne. Děti 

viděly ukázky složek záchranného systému. 

 

- všechny sportovní soutěže a turnaje v rámci projektu „Šplhoun“, „Běh do schodů“ a „Žonglér“ byly 

splněny. 

 

Nad rámec MPP byly uskutečněny tyto akce: 

 

- pro žáky 9. tříd proběhla v 23. 10. 2014 přednáška gynekologa týkající se sexuální osvěty. 

    

Add.2  
 Nebyly hlášeny v žádné třídě náznaky šikany, ani nebylo žádné školní šetření šikany.  
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Add. 3   
  Stmelování třídních kolektivů probíhalo na všech třídních akcích za přispění snahy třídních učitelů. 

Třídní učitelé 4. a 8. tříd dostali od lektora zápisy s poznatky z realizovaného preventivního programu, 

se kterým mohli ve své třídě pracovat při třídnických hodinách. 

Na září 2014 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 psycholožky Marcely Polákové. Tento projekt se připravoval od jara 2014. Oba turnusy 

proběhly v příjemné atmosféře střediska. Od dubna 2015 se připravoval pobyt pro současné 5. třídy. 

 

Add. 4  

  Zájmové kroužky pracovaly podle rozpisu pod vedením svých vedoucích. 

 

 

Add. 5   

  Škola má snahu zapojit rodiče do života 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   
   Metodička prevence absolvovala dvoudenní odborný seminář na téma „Emoční, tikové a úzkostné 

poruchy jako komorbidity ADHD u žáků ZŠ“/ 9. a 10. 10. 2014/, školení „Školská legislativa“/1. 12. 

2014/ a seminář „Možnosti podpory dětí za sociálně slabých nebo nefunkčních rodin“/ 12. 2. 2015/. 

 

Kontrola programu 

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

školy. 

 

 

 

24.06.2015                                                               Mgr. Kopalová Jitka, metodik prevence                                                                               
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Projekt TechUp (SPŠT Belgická) 

hotový výrobek 

Rozloučení se školním rokem 2014 – 15 

nejlepší sportovci 

Projekt TechUp (SPŠT Belgická) 

soustředěná práce třídy 8. A na výrobku 

Sportovní hry v Budyšíně 



72 72 

 

 

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 

OOP osobní ochranné pomůcky 

opr. zk.  opravná zkouška 

orient. orientační 

ped. praxe pedagogická praxe 

prac. dílny pracovní dílny 

roč. ročník 

sk. skupina 

SVP speciální vzdělávací potřeby 

st. stupeň 

škol. školní 

ŠVP školní vzdělávací program 

THP technicko-hospodářský pracovník 

tř. třída  

úv. úvazek 

ved. záj. kroužků vedoucí zájmových kroužků 

VP výchovná poradkyně 

ŽK žákovská knížka 

 

 

Zkratky organizací   

 

BC basetbalový klub 

ČEZ České energetické závody 

ČŠI Česká školní inspekce 

DDM dům dětí a mládeže 

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, mládeže a tělovýchovy 

OHS oddělení hospodářské správy 

OSPOD oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OSSZ okresní správa sociálního zabezpečení 
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OŠMTS odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

PC pedagogické centrum 

PPP pedagogicko-psychologická poradna 

SOŠ střední odborná škola 

SOU střední odborné učiliště 

SRPdŠ sdružení rodičů a přátel dětí školy 

SŠ střední škola 

SUPŠ střední uměleckoprůmyslová škola 

ŠD školní družina 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


