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1. Základní údaje o škole 

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

Adresa: Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 72 74 30 34 

Identifikátor zařízení (RED IZO): 600 078 426 

Zřizovatel: 
Statutární město Jablonec nad Nisou 
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51 
IČO: 002 62 340 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

Školská rada 

zástupci zřizovatele: 
Božena Caklová 

Ing. Petr Roubíček (předseda) 

zástupci zákonných 
zástupců: 

Tereza Eflerová Dis. 

Veronika Jiroušová  

zástupci pedagogů: 
Mgr. Veronika Osobová 

Mgr. Jaroslava Rönischová  

 
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

 IZO kapacita 

Základní škola 102 177 147 900 žáků 

Školní družina 116 300 060 150 žáků 

Školní jídelna 102 717 524 1000 jídel 

 

Ředitel školy: Mgr. Karel Opočenský  

Zástupce ředitele: Mgr. Michal Polman  

Vedoucí ŠJ: Iva Sklenářová  

Vedoucí vychovatelka ŠD: Marcela Vaníčková  

 

2. Organizace vzdělávání 
Obor vzdělání Vzdělávací program Vyučován v ročníku Počet žáků 

79-01-C/01 
Základní škola 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 

1. až 9. 506 

 

  



4 
 

3. Personální zabezpečení školy 

Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích 

 < 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 
51 let - 

důchodový 
věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 3 8,75 7,18 13,36 2,18 34,47 

z toho ženy 3 6,75 6,18 10,86 2,18 28,97 
 

Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích 
odborná 

i pedagogická 
způsobilost 

pouze odborná 
způsobilost 

pouze 
pedagogická 
způsobilost 

bez způsobilosti celkem 

34,07 0,4 0 0 34,47 

 

Specializované činnosti 
výchovný poradce 1 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 

koordinátor školního vzdělávacího programu 1 

školní metodik prevence 1 

koordinátor environmentální výchovy 1 

školní psycholog 1 

 

Změny v pedagogickém sboru 

nově přijatí 
pedagogové 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 
51 let - 

důchodový 
věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem  1 1   2 

z toho ženy  1 1   2 
 

pedagogové, 
kteří odešli 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 
51 let - 

důchodový 
věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem     1 1 

z toho ženy     1 1 

 

Počet nepedagogických pracovníků 
referentka majetkové 

správy 
školník uklízečky kuchařky 

1 1 3,5 6,25 
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Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 
Dlouhodobé kurzy: 

Profesní průprava zástupců ředitelů 

Společenství praxe při TUL 

Kurz anglického jazyka Anglicky Prakticky 

Krátkodobé kurzy: 

Aj - Metodický seminář - Wattsenglish 

Aj - Praktická výuka s pomocí sady Bloggers – Klett 

Aj - Procvičování slovní zásoby anglického jazyka - Klett 

Aj - Hry na gramatiku - Klett 

Aj - Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka 

Aj - Metodické náměty k výuce angl. jazyka 

Aj - Teaching English: Upper Pimary – Oxford Professional Development (OPD) 

Aj - Getting to grips with grammar - OPD 

Aj - Learning through songs and games – OPD 

Nj - Metodická konference Klett 

Nj - Kouzelná hra se slovy 

Nj - S němčinou na prázdniny 

Nj - Malé projekty ve výuce na ZŠ 

Nj - Symbaloo pro začátečníky 

Nj - Jak žáky rozmluvit 

Nj - Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka 

Čj - Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka II. 

Ch - Bezpečné nakládání s CHLAS a POR 

D - První republika 

Fy - Setkání učitelů fyziky 

Vv - Výtvarné činnosti pro pedagogické pracovníky 

Př - Geologická vycházka po svazích Ještědu 

Tv - Škola v pohybu 

Vzdělání pro budoucnost 

Jak vést zasedání, aby nás to bavilo 
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Učitel a žák – řešení konfliktních pedagogických situací 

Emoce a jejich stabilita – Recept na zvládnutí náročného povolání učitele 

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH 

Kyberšikana pro učitele (více pedagogů) 

GDPR (více pedagogů) 

Pedagog mezi paragrafy II 

Školení pro AP- autismus a poruchy autistického spektra 

(Ne)bezpečnej svět 

webináře k Bakalářům: Na co se chci zeptat před ukončením školního roku, Tvorba rozvrhu 

a generátor rozvrhu, Připravujeme úvazky pro nový školní rok, Webová aplikace – novinky 

v programu, Na co se chci zeptat před ukončením 1. pololetí 

 

Vzdělávání ředitele 
Dlouhodobé kurzy: 

Kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky škol 

Krátkodobé kurzy: 

Změna financování v regionálním školství 

Seminář určený nově jmenovaným ředitelům škol zřizovaných obcemi 

Odměňování pracovníků školství v roce 2019  

Pedagog mezi paragrafy II 

Kyberšikana pro učitele 

GDPR 

Peněžní fondy školské příspěvkové organizace 

Seminář ke změně financování 

 

4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ 
Přehled počtu tříd a žáků  počet tříd, oddělení  žáků, dětí 

ZŠ 

1. stupeň 13 311 

2. stupeň 8 195 

celkem 21 506 

podle §38 Školského zákona - 4 

ŠD  5 150 

ŠJ  - 441 
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5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 
Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. Zákon 561/2004 Sb. počet 

Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku §17 odst. 3 0 

Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu § 18 0 

Zamítnutí žádosti o odklad povinné docházky § 37 1 

Povolení a zrušení individuálního vzdělávání § 41 0 

Přijetí žáka k základnímu vzdělávání § 46 80 

Přestup žáka do školy § 49 odst. 1 21 

Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání § 55 odst. 1 0 
 

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Přehled o přijímacím řízení do prvního ročníku 
Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy 

103 16 81 
 

Přehled výchovných opatření 
Výchovné opatření/hodnocení 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala ředitele školy 93 204 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí třídního učitele 75 81 

důtka třídního učitele 36 46 

důtka ředitele školy 13 4 

2. stupeň z chování 7 19 

3. stupeň z chování 0 0 
 

Přehled prospěchu žáků 

ročník počet žáků 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

1. 52 51 0 1 

2. 75 68 7 0 

3. 50 43 7 0 

4. 69 48 21 0 

5. 64 39 24 1 

6. 54 17 35 2 

7. 46 9 34 3 

8. 49 10 38 1 

9. 44 7 35 2 

celkem 503 292 201 10 

 

 

Přehled počtu zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 
 počet hodin hodin na žáka 

omluvené hodiny 47 956 94,77 

neomluvené hodiny 88 0,17 
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Účast žáků v soutěžích 
(zapsány jsou vždy jen největší úspěchy jednotlivců, nikoliv záznam jejich postupných kroků) 

Celostátní 

2. tř. – soutěž „Evropa ve škole“, účast 

3. tř. – výtvarná soutěž „Evropa ve škole“, účast 

4. tř. – Svět očima dětí, 2. místo 

4. tř. – Co pro mě znamená demokracie, 3. místo 

4. tř. – Bobřík informatiky, úspěšný řešitel (6x) 

4. tř. – soutěž Pangea, účast (4x) 

4. tř. – Korespondenční seminář, účast (3x) 

5. tř. – literární soutěž „Evropa ve škole“, účast 

5. tř. – výtvarná soutěž „Evropa ve škole“, účast 

5. tř. – čestné uznání v literární soutěži „Náš svět“ pro kolektiv 5. A za „Almanach písařů z pětky“ 

9. tř. – Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže, 1. místo 

Krajské 

1. tř. – Atletický trojboj, 1. a 6. místo 

2. tř. – Atletický trojboj, 7. místo 

2. tř. – soutěž „Evropa ve škole“, účast (3x) 

3. tř. – recitační soutěž Dětská scéna, účast (2x) 

3. tř. – Matematický klokan, 7. – 10. místo 

4. tř. – Pardubické střípky, 1. místo 

4. tř. – literární Evropa ve škole, 1. a 2. místo 

4. tř. – Máj, měsíc poezie, 2. a 3. místo 

4. tř. – Logická olympiáda, 18. a 38. místo 

4. tř. – Dětská scéna, účast 

5. tř. – Atletický trojboj, 3. místo 

7. tř. – Soutěž v německém jazyce, 3. místo 

8. tř. – Biologická olympiáda, 12. místo 

9. tř. – Soutěž v německém jazyce, 4. místo 
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Okresní 

1. tř. – „O nejrychlejšího prvňáčka“, 1., 2., 3. a 6. místo 

3. tř. – Týden dětské hračky, 2. místo 

3. tř. – O zlatou makovici, 1. místo 

4. tř. – Dětská scéna, 1. místo 

4. tř. – literární soutěž Městské knihovny 1., 2. a 3. místo 

4. tř. – Lyžuj Lesy ČR, 3. místo 

5. tř. – literární soutěž: „Není krásnějších pohádek, než ty, které píše život sám…“, 2. a 3. místo 

5. tř. – Matematická olympiáda, 1. a 10. místo 

5. tř. – Matematický klokan, 2. místo 

5. tř. – Pythagoriáda, 6. místo 

6. tř. – Biologická olympiáda, 12. místo 

6. tř. – Matematická olympiáda, účast (2x) 

7. tř. – Matematická olympiáda, účast (2x) 

7. tř. – Archimediáda, 5. a 12. místo 

7. tř. – Soutěž v anglickém jazyce, 1. místo 

8. tř. – Fyzikální olympiáda, úspěšný řešitel – 3. místo 

9. tř. – Fyzikální olympiáda, úspěšný řešitel – 11. místo 

9. tř. – Soutěž v anglickém jazyce, 4. místo 

9. tř. – Soutěž v německém jazyce, 3. místo 

9. tř. – Chemická olympiáda, účast (2x) 

Sportovní kolektivy napříč třídami školy  

chl - „1 : 0 pro němčinu“ – republiková soutěž, 4. místo (soutěž v kopané + německém jazyce) 

chl - Pohár rozhlasu – republikové finále, 8. místo (mladší žáci) 

chl - Mc Donald´s Cup – Svátek fotbalu – republikové finále, 10. místo (žáci 4. a 5. tříd) 

chl - Minifotbal – kvalifikace na republikové finále, 3. místo (starší žáci) 

chl - Čtyřboj – krajské finále, 1. místo (mladší žáci) 

chl - Přespolní běh – krajské finále, 1. místo 

chl – Futsal – oblastní kolo, 3. místo (starší žáci) 

chl - Florbal – okresní finále, 3. místo (žáci 1. st.) 

chl – Atletická liga – okresní finále, 2. místo (mladší žáci) 

chl – Atletická liga – okresní finále, 3. místo (mladší žáci) 

dí – Basketbal – okresní finále, 2. místo 

dí – Volejbal – okresní finále, 3. místo 
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Uplatnění absolventů školy 
Počet vycházejících 

žáků 
maturitní obory učební obory 

 gymnázium SOŠ SOU 

44 5 23 16 
 

Na víceletá gymnázia odešla 1 žákyně. 

Školu po ukončení devítileté docházky bez doložky o získání stupně základního vzdělání opustili 4 žáci 

(1 ze 7. třídy, 1 z 8. třídy a 2 z 9. třídy). 

7. ŘÍZENÍ ŠKOLY 
Novým ředitelem školy byl k 1. 8. 2018 Radou města jmenován Mgr. Karel Opočenský. Ve funkci 

nahradil Mgr. Marcelu Rousovou, která úspěšně vedla školu předchozích 25 let. 

 

Úkoly pro školní rok 2018/2019 
Nejdůležitějším úkolem bylo převzetí školy novým ředitelem a jeho zapracování v nové pozici.  

Cíle a prostředky nového vedení ZŠ byly rozděleny do čtyř směrů. Naplnění všech bodů bude během 

na dlouhou trať a překračuje tento školní rok. V tomto školním roce bylo prioritou postupné 

nasměrování k níže naznačeným oblastem.  

 žáci 

 zvýšení a udržení pocitu bezpečí na škole a pocitu, že se každý žák může svěřit se svým 

problémem vybranému zaměstnanci školy (v procesu realizace) 

 zavedení a pravidelná realizace třídnických hodin (nerealizováno) 

 zřízení funkčního školního parlamentu, který svými výstupy podněcuje vedení ke změnám 

v životě školy a je prostředníkem mezi žáky a pedagogickým sborem (v procesu realizace) 

 zavedení evaluace jako nástroje pro další rozvoj (nerealizováno) 

učitelé 

 vytvoření školního poradenského pracoviště jakožto odborné opory pro učitele, žáky i rodiče 

(zrealizováno) 

 podpora vnitřní a vnější motivace pro osobní rozvoj učitelů (v procesu realizace) 

 vytvoření prostoru pro čerpání, sdílení informací a zkušeností z pedagogiky (v procesu 

realizace) 

 zavedení evaluace jako nástroje pro další rozvoj (v procesu realizace) 

rodiče 

 přehledné nastavení komunikačních kanálů (v procesu realizace - rozšíření o pilotní testování 

elektronické žákovské knížky) 

 nabídka společných akcí, vzdělávacích kurzů nebo např. kazuistických besed na aktuální 

témata (nerealizováno) 

 zavedení evaluace jako nástroje pro další rozvoj (nerealizováno) 
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budovy školy a přilehlé pozemky 

 hledání možností pro další rekonstrukční a modernizační činnost v budovách (v procesu 

realizace) 

 navržení změn na školních pozemcích k jejich možnému využívání (nerealizováno - též kvůli 

záboru části pozemků Magistrátem města pro veřejné parkoviště) 

 upevňování spolupráce s organizacemi v okolí k posílení žádaného osobnostního růstu žáků 

školy (v procesu realizace) 

 

Spolupráce s radou školy 
Rada školy jednala o zákonem stanovených úkolech. Na svá jednání si přizvala ředitele školy, jednání 

probíhala ve shodě, v zájmu dětí a rozvoje školy. 

Podzimní setkání bylo zaměřeno na: 

 představení záměrů ředitele školy, 

 prohlídku modernizovaných částí školy, 

 diskusi o plnění rozpočtu školy v roce 2018 a výhledu rozpočtu školy na rok 2019. 

Jarní setkání bylo věnováno: 

 výsledkům zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019 / 2020, 

 plnění rozpočtu školy v roce 2019, 

 zkušenostem ředitele školy z prvního roku ve funkci. 

Spolupráce s rodiči, školami a dalšími organizacemi 
Při škole pracuje SRPDŠ. Podporuje školu materiálně a finančně, napomáhá při zajišťování akcí 

a zájmové činnosti pro děti 

Třídní schůzky a informační odpoledne se uskutečnily celkem třikrát. Během školního roku navštívilo 

mnoho rodičů školu po předchozí domluvě s učiteli. 

Během školního roku si ve škole dvě studentky Technické univerzity v Liberci plnily svou praxi. 

Se školou spolupracující organizace: 

 Statutární město Jablonec nad Nisou 

 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n. N. 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

 Plavecká škola Jablonec n. N. 

 Mateřská škola v Mechové ulici 

 Městská policie (včetně areálu Dětského dopravního hřiště) 

 Městská knihovna 

 Úřad práce, Jablonec n. N. 

 Dům dětí a mládeže Vikýř 

 Asociace školních sportovních klubů 

 FK Jablonec 

 Baseball club Blesk Jablonec 
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Stížností na činnost školy 
Na činnost školy nebyla podána žádná stížnost. 

Provedené opravy při údržbě budov a pozemků 
Díky projektu „Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou“ využíváme nové 

vnitřní atrium sloužící jako venkovní učebna přírodních věd. 

Dále došlo k: 

 opravě a úpravě vstupního vchodu (zastřešení, schodiště a přístupové pěšiny), 

 zateplení spojovacího krčku (včetně výměny oken) mezi školou a tělocvičnou, 

 výměně podlahových krytin a zařízení v šatnách a na chodbách u tělocvičny, 

 rekonstrukci WC v sekretariátu školy. 

 

8. DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
Zájmová činnost organizovaná školou 

Zájmová činnost pro žáky 

Míčové hry 1. tříd 

Míčové hry 2. tříd 

Míčové hry 4. a 5. tříd 

Sportovní lezení 3. - 9. tříd 

Florbal 4. a 5. tříd 

Florbal 2. stupně 

Německý jazyk 2. a 3. tříd 

Německý jazyk 4. tříd 

Zdravotní kroužek 1. stupně 

Zdravotní kroužek 2. stupně 
 

Zájmová činnost ve škole organizovaná jinými subjekty 

„ZUŠ“ viz www.zusjbc.cz 

„Fotbal“ viz www.fkjablonec.cz 

„Baseball“ viz www.baseball-blesk.cz 

Atletika (p. Kubistová) pro žáky 1. - 5. tříd 

Dětské pěvecké sbory – Vrabčata, Vrabčáci (p. Žur) pro žáky 1. - 9. tříd 

Vědecký kroužek, Robotika, Keramika viz www.veselaveda.cz 

Přírodovědný oddíl Netopýři www.netopyri.com 
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Další aktivity 

 sběr papíru, baterií a drobného elektroodpadu 

 třídění plastů (které organizuje školní parlament) 

 dny otevřených dveří 27. a 28. 3. 2019 

 dílčí aktuality zveřejňované v regionálním tisku 

 „Vánoční slavnosti” pro veřejnost 

 výstavy tvorby žáků v prostorách školy a v Domě česko-německého porozumění 

 prezentace školy v Eurocentru na veletrhu vzdělávání AMOS 2018 

 lyžařský výcvik pro běžkaře i sjezdaře 

 zapojení do projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 

 tvorba výrobku do aukce v rámci výtvarné výstavy jabloneckých škol pro dětské oddělení 

jablonecké nemocnice,  

 tvorba vánočních přání pro pacienty Centra doléčování a rehabilitace v Jablonci a Tanvaldu 

 zajištění mikulášské družiny do MŠ Muchomůrka a MŠ Mšeňáček 

 

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

instituce, u které byla 
dotace žádána 

požadovaná 
částka 

získaná 
částka 

účel dotace 
doba realizace 

projektu 

MŠMT (Šablony I) 1 234 054 Kč 1 234 054 Kč podpora vzdělávání 
08/2017 – 
07/2019 

MŠMT (Šablony II) 1 931 368 Kč 1 931 368 Kč podpora vzdělávání 
08/2019 – 
07/2021 

MŠMT (Excelence) - 4 029 Kč 

podpora učitelů 
podílejících se na 

vzdělávání 
talentovaných žáků 

2018 

MŠMT / KÚ 
Libereckého kraje 

- 5 600 Kč 
náklady spojené 

s dopravou žáků na 
plavání 

09-12/2018 

MŠMT / KÚ 
Libereckého kraje 

- 10 693 Kč 
náklady spojené 

s dopravou žáků na 
plavání 

01-06/2019 

KÚ Libereckého kraje 
(Potravinová pomoc 4) 

- 13 305,60 Kč 

podpora dětí z rodin 
v hmotné nouzi 

v přístupu k obědům 
ve školní jídelně 

9/18 – 6/19 

KÚ Libereckého kraje 
(EDUCA MYJOB 
Liberec 2018) 

6 000 Kč 6 000 Kč doprava žáků 10/2018 

Grantový fond 
Libereckého kraje 

30 000 Kč nepodpořeno 
podpora 

talentovaných dětí 
2019 

Grantový fond 
Libereckého kraje 

20 000 Kč nepodpořeno 
podpora školního 

parlamentu 
2019 

 

Řada rodičů a firem podpořila finančně nebo věcně aktivity tříd nebo soutěže pořádané školou. 
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Spolupráce s odborovými organizacemi 
Na škole nepůsobí odborové organizace. 

9. PORADENSKÉ SLUŽBY 
Na začátku školního roku došlo ke zřízení školního poradenského pracoviště. Na každotýdenních 

poradách se scházeli: ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, metodik prevence, školní 

psycholog, vedoucí vychovatelka ŠD a koordinátorka nadaných žáků. Cílem setkání byla výměna 

informací a koordinace činností pracovníků poradenského pracoviště. Nejčastěji se zde řešily projevy 

rizikového chování ve škole, výchovně vzdělávací problémy ve výuce, podpora nadaných žáků i žáků 

s podpůrným opatřením. Významná byla koordinace činností a výměna informací mezi 1. stupněm 

a školní družinou. 

Školní poradenské pracoviště prostřednictvím svých členů spolupracovalo s Orgánem sociálně právní 

ochrany dětí v Jablonci, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jablonci, Policií ČR, Městskou policií 

Jablonec nad Nisou a dalšími institucemi. 

Zejména žáci s podpůrným opatřením (školu navštěvuje 60 takových žáků) přinášejí škole (resp. 

výchovné poradkyni) stále se zvyšující administrativu. 

Kariérové poradenství (zajišťované výchovnou poradkyní a školním psychologem) spočívalo v: 

 podrobném seznámení žáků 9. tříd (v hodinách pracovní výchovy vedené výchovnou 

poradkyní) s přijímacím řízením na SŠ, nácvikem vyplňování přihlášek, seznámením žáků 

s jednotlivými středními školami v regionu, psaní životopisu a motivačního dopisu, zásady 

pohovoru, … 

 návštěvě žáků 8. a 9. tříd na jabloneckém veletrhu vzdělávání AMOS a libereckém veletrhu 

vzdělávání EDUCA 

 účasti žáků 8. tříd na besedě s pracovníkem Úřadu práce Jablonec nad Nisou 

 nabídce profitestů a jejich interpretací (vedeno školním psychologem) 

 exkurzi žáků 8. tříd do firmy Jablonecká nástrojárna, s.r.o. a účasti na projektovém dni 

na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou 

 setkání výchovné poradkyně s rodiči žáků ohledně předání základních informací o přijímacím 

řízení, popřípadě přijímacích zkouškách na střední školy a gymnázia pro daný školní rok 

Zpráva metodika primární prevence viz Příloha č. 1. 

10. ZAPOJENÍ DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 

UČENÍ 
Pedagogičtí zaměstnanci se zapojili do jazykových kurzů pořádaných Gymnáziem Dr. Randy v Jablonci 

nad Nisou. 
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11. VÝSLEDKY KONTROL 
Ve školním roce proběhly 2 kontroly. 

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou kontroloval výkon spisové služby. Neshledal porušení 

právních předpisů. 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se ve své kontrole zaměřila na prostory školní jídelny, 

na proces nákupu a zpracování potravin, nakládání s odpady. Při státním zdravotním dozoru nebyly 

shledány závady. 

12. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY 
Plánujeme rozšířit počet oddělení ve školní družině, aby mohla být v budoucnu navýšena její 

kapacita. Místnost nového oddělení bude potřeba kompletně zrekonstruovat a vybavit. 

Zde potřebujeme finanční součinnost zřizovatele. 

S narůstajícím počtem žáků provedeme revizi využití jednotlivých místností, abychom měly prostory 

pro možné dělení výuky. Na rekonstrukci a vybavení místností potřebujeme finanční součinnost 

zřizovatele. 

Rádi bychom přivedli do školy nové pedagogy, díky kterým budeme moci dělit do skupin výuku 

hlavních předmětů. 

Dále budeme pracovat na realizaci bodů čtyř směrů popsaných v kapitole Úkoly pro školní rok 

2018/2019. 
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13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2018 
Výkaz zisku a ztráty v tis. k 31. 12. 2018 

Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 

Dotace na provoz MMJN 4 726  4 726 

Dotace KÚ vč. grantů 25 263  25 263 

Dotace Projekt EU 512  512 

Ostatní dotace   0 

Stravné 1 791 294 2 085 

Pronájmy  351 351 

Ostatní výnosy 173  173 

Čerpání z rezervního fondu 187  187 

VÝNOSY CELKEM 32 652 645 33 297 

    

Spotřeba materiálu 585  585 

DDHM 545  545 

Potraviny 1 791 138 1 929 

Voda 469 9 478 

Teplo 1 601 171 1 772 

Plyn 7  7 

Elektrická energie 493 52 545 

Oprava a udržování - OŠK 241  241 

Opravy a udržování - HS 178  178 

Ostatní služby 730  730 

Telefony 42  42 

Internet 30  30 

Práce na dohody 114 20 134 

Mzdy zřizovatel  98 98 

Jiné ostatní náklady    0 

Odpisy 50  50 

Náklady KÚ celkem vč. grantů 25 263  25 263 

Náklady Projekt EU 512  512 

Náklady ostatní dotace   0 

NÁKLADY CELKEM 32 651 488 33 139 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 157 158 

    

Stav finan. prostředků v tis. k 31. 12. 2018:   

Běžný účet 5 122   

z toho: MMJN 2 071   

            KÚ 2 443   

            EU 608   

Běžný účet FKSP 127   

Pokladna 

16 
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ROZVAHA K 31. 12. 2018  

  

AKTIVA  

  

A) STÁLÁ AKTIVA 479 436,50 

  

    I. Dlouhodobý nehmotný majetek 764 924,04 

        Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -764 924,04 

    II. Dlouhodobý hmotný majetek 15 540 229,95 

        Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -15 060 793,45 

  

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 6 292 041,51 

  

    I. Zásoby 64 407,74 

    II. Krátkodobé pohledávky 963 699,00 

   III. Krátkodobý finanční majetek 5 263 934,77 

  

ÚHRN AKTIV 6 771 478,01 

  

PASIVA  

  

C) VLASTNÍ KAPITÁL 2 429 972,27 

  

    I. Jmění účetní jednotky 480 596,50 

    II. Fondy účetní jednotky 1 791 306,59 

    III. Výsledek hospodaření 158 069,18 

  

D) CIZÍ ZDROJE 4 341 505,74 

  

     II. Dlouhodobé závazky 665 749,00 

    III. Krátkodobé závazky 3 675 756,74 

  

ÚHRN PASIV 6 771 478,01 
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         Komentář 

o Kladný hosp.výsledek  158 069,18 byl rozdělen takto:  
o Rezervní fond:   153 069,18 

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. 2018 Kč 

Jmění 480 596,50 

Fond odměn 74 000,00 

FKSP 148 920,68 

Rezervní fond ze zisku 784 879,41 

Rezervní fond – nespotřebované finan. prostř. EU 568 305,00 

Fond reprodukce majetku, investiční fond 215 201,50 
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14. PŘÍLOHA - Zpráva metodika primární prevence 

 

Výkaz pro školní rok 2018/2019 

Základní údaje 

Výkaz vyplnil: Karel Opočenský 

IČ organizace: 72743034 

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

Ředitel/ka (Statutární zástupce): Mgr. Karel Opočenský 

Adresa: Mozartova 

Místo: Jablonec nad Nisou 

PSČ: 46604 

Kraj: Liberecký kraj 

Zřizovatel: Obec 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 
Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 
- Profesního citu (intuice) 

- Diskusí s vedením školy a učitelským sborem 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

- Šetření/mapování klimatu školy realizovaného v uplynulém školním roce 

- Evaluace (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické 

rizikové faktory vaší školy? 
Ano 

Doplňující text: ZŠ se nachází na sídlišti, vysoký počet integrovaných žáků, vysoký počet 

žáků v některých třídách 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, 

dosažitelné, realistické a časově ohraničené? 
Částečně 

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 
- Výchovný poradce 

- Školní psycholog 

- Asistent pedagoga 

- Jiný specialista (prosím, uveďte) 

Doplňující text: školní asistent 
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6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě 

(průměrně za celou školu)? 
1 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 
- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 

- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování 

pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 

 Počet tříd Počet žáků 

1. ročník ZŠ 2 53 

2. ročník ZŠ 3 75 

3. ročník ZŠ 2 51 

4. ročník ZŠ 3 69 

5. ročník ZŠ 3 63 

6. ročník ZŠ / prima 2 54 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 46 

8. ročník ZŠ / tercie 2 51 

9. ročník ZŠ / kvarta 2 44 

Suma řádků 21 506 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 
1 

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké 

další funkce? 
- Ano, ředitel/ka školy 

3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 

metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 
Ano 

4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 

ohodnocení? 
Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně 
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5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, 

semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě 

specializačního studia)? 
Ano, v celkovém rozsahu do 16 hodin 

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 
Ne, ale mám o ni zájem 

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste 

odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou. 

 
Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 2 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se 

žáky při preventivních aktivitách) 
16 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 3 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji 

rizikového chování 
1 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-

právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd. 
3 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 2 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 1 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem 

metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 
2 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 4 

Suma řádků 34 

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce 

při vykonávání funkce školního metodika prevence: 
Vyřešit souběh s funkcí ředitele školy (řešením je delegování činnosti na jinou osobu a zůstat 

ve spolupráci s novým ŠMP). 

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu 

1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen ve 

školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na škole, tj. 

kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu je vhodná 

spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  
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Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém 

případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který danou aktivitu co 

nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu relevantní. Zaokrouhlete 

údaj na celé číslo.  

 
1. r. 

ZŠ 
2. r. 

ZŠ 

3. r. 

ZŠ 

4. r. 

ZŠ 

5. r. 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ  

7. r. 

ZŠ  

8. r. 

ZŠ  

9. r. 

ZŠ 

Suma 

sloupců 

Prevence šikany a projevů agrese 1 1 1 1 1 5 0 0 0 10 

Prevence kyberšikany 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Prevence záškoláctví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prevence rizikových sportů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Prevence rizikového chování v dopravě 1 1 1 1 1 4 0 0 0 9 

Prevence rasismu a xenofobie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Prevence působení sekt a extrémistických 

náboženských směrů 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Prevence rizikového sexuálního chování 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Prevence užívání tabáku 1 1 1 1 1 1 0 2 0 8 

Prevence užívání alkoholu 1 1 1 1 1 1 0 2 0 8 

Prevence užívání dalších návykových látek 1 1 1 1 1 1 0 3 0 9 

Prevence závislostního chování pro nelátkové 

závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 
0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 

Prevence poruch příjmu potravy 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

Prevence kriminálního chování 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 

Suma řádků 7 7 8 9 10 16 1 15 2 75 75 

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a 

programech 

Program 1 - Preventivní program školy 

1) Název programu: 
Preventivní program školy 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 
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3) Název poskytovatele programu: 
Maják o.p.s. 

4) Typ poskytovatele programu: 
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Z dotace získané na obecní úrovni 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto 

programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 3 18 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 2 12 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 12 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

Suma řádků 7 42 
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10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy 

Aktivita 1 - Každou středu odpoledne měli učitelé možnost diskutovat o životě ve škole 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 
Každou středu odpoledne měli učitelé možnost diskutovat o životě ve škole. Součástí debat 

byla též témata rizikového chování žáků. Společně jsme hledali řešení. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
15 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 

Aktivita 1 - Setkání s rodiči 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 
Během školního roku proběhly 1x třídní schůzky a 2x konzultační odpoledne. Přítomní 

rodiče se dozvěděli od třídních učitelů aktuální stav problematiky svých dětí. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
2 

Část 7: Výskyt rizikového chování 

1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný 

problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 

 

1. 

r. 

ZŠ 

2. 

r. 

ZŠ 

3. 

r. 

ZŠ 

4. 

r. 

ZŠ 

5. 

r. 

ZŠ 

6. 

r. 

ZŠ  

7. 

r. 

ZŠ  

8. 

r. 

ZŠ  

9. 

r. 

ZŠ 

Suma 

sloupců 

Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 
1 0 1 2 0 1 1 0 0 6 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

Případy opakovaného záměrného psychického i 

fyzického ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. 

r. 

ZŠ 

2. 

r. 

ZŠ 

3. 

r. 

ZŠ 

4. 

r. 

ZŠ 

5. 

r. 

ZŠ 

6. 

r. 

ZŠ  

7. 

r. 

ZŠ  

8. 

r. 

ZŠ  

9. 

r. 

ZŠ 

Suma 

sloupců 

Případy využití elektronických prostředků (např. 

mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému 

záměrnému psychickému ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Projevy rasismu a xenofobie 

(počet případů, nikoliv počet žáků)  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s 

vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové 

aktivity, extrémní sporty atd. 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové chování v dopravě 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy 

sexuality 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Poruchy příjmu potravy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sebepoškozování a autoagrese 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné 

činy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. 

r. 

ZŠ 

2. 

r. 

ZŠ 

3. 

r. 

ZŠ 

4. 

r. 

ZŠ 

5. 

r. 

ZŠ 

6. 

r. 

ZŠ  

7. 

r. 

ZŠ  

8. 

r. 

ZŠ  

9. 

r. 

ZŠ 

Suma 

sloupců 

Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i 

jednorázové, experimentování s látkou atd. 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, 

pervitin atd.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, 

počítačové hry apod.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma řádků 2 0 1 3 0 2 8 5 2 23  

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu 

školy? 
3 - stanovené cíle se podařilo naplnit přibližně napůl 

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště 

podařilo a díky čemu? 
Ustanovili jsme školní poradenské pracoviště, které se setkávalo v pravidelném týdenním 

cyklu. Zde byly připraveny podklady pro středeční odpolední setkání učitelů. 

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím 

školním roce zlepšili či změnili? 
Rádi bychom pokračovali na sjednocování postupů učitelů při výskytu projevů rizikového 

chování. 


