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Zápis ze zasedání Školské rady,  

které se konalo dne 27. listopadu 2018 od 16,00 

 ve sborovně ZŠ Mozartova 
 

 

Přítomni: Ing.P. Roubíček, B.Caklová, Mgr.V.Osobová, Mgr.J.Rönischová, 

V.Jiroušová, T. Eflerová 

 

Hosté: Mgr. Karel Opočenský 

 

 

Program:  

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk.rok 2017/2018 

2. Stav investičních akcí v prostorách školy (osobní prohlídka) 

3. Různé   

 - změny ve ŠVP (ústní informace) 

    - Průběh předávání funkce ředitele (ústní informace) 

   - Rozjezd školního roku 2018/19 (ústní informace) 

 - Plnění rozpočtu 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 (ústní informace) 

     4. Diskuse 

 

 

 

Předseda ŠR zahájil jednání a přivítal členy ŠR a hosta, pana ředitele Mgr. Karla 

Opočenského a seznámil přítomné s programem s dotazem, zda mají doplnění do 

programu uvedeného v pozvánce. 

Nikdo z přítomných neměl doplnění a předseda nechal hlasovat o navrženém 

programu. 

 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno 

Mozartova 24, příspěvková organizace 
 

 

JABLONEC NAD NISOU 
Mozartova 24 

Tel.: 483 737 920 

skola@zsmozartova.cz  
www.zsmozartova.cz 

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk.rok 2017/2018 

 

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 v 

plném znění bez připomínek. 

 

2. Stav investičních akcí v prostorách školy (osobní prohlídka) 

 

- V prostorách školy byla dokončena rekonstrukce atria s novým výtahem. 

Atrium nyní slouží také jako Geopark - byly nainstalovány výukové tabule 

se vzorky hornin. Vedení školy doufá v navrácení života do tohoto atria - 

mohlo by být využíváno žáky v průběhu přestávek nebo též k pořádání 

některých akcí. 

- rekonstrukce kabinetu a učebny chemie 

- rekonstrukce dámských a pánských toalet pro vedení a učitele 

- modernizace učebny IT 

- rekonstrukce prostoru sekretariátu 

- rekonstrukce šaten a zateplení pláště spojovacího krčku mezi školou a 

tělocvičnami 

- v průběhu zasedání ŠR byla provedena osobní prohlídka v 

nových/zrekonstruovaných prostorách 

 

3. Různé 

 

změny ve ŠVP (ústní informace) 

- v 1. třídách došlo k zavedení dělené výuky 

- byly provedeny úpravy pro volitelné předměty 8. a 9. tříd 

- došlo k proškrtání některých projektů (přesunutí do nepovinných akcí) 

 

Průběh předávání funkce ředitele (ústní informace) – k předání funkce došlo 

31.7.2018 na základě předávacího protokolu. Vše proběhlo v pořádku. 

 

Rozjezd školního roku 2018/19 (ústní informace) – vzhledem k rekonstrukci atria, 

která byla ukončena na konci října, byl rozjezd nového školního roku poněkud 

komplikovanější a náročnější. Situace se ale podařila zvládnout - fungovala jak 

škola, tak i jídelna a družina. Pan ředitel poděkoval celému učitelskému sboru a 

všem zainteresovaným za skvělou spolupráci a  zvládnutí a zajištění plynulé výuky. 
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Plnění rozpočtu 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 (ústní informace) – pan ředitel 

upozornil na vazbu množství finančních prostředků mezi absencemi učitelů z 

důvodu nemoci ke konci kalendářního roku (finančního roku) a množstvím 

finančních prostředků na nákup učebnic (menší nemocnost = víc učebnic a naopak) 

 

 

4. Diskuze 

 

V rámci diskuze byla přednesena tato témata: 

- topení ve škole - problematické vytápění jednotlivých částí školy. Některé 

prostory jsou studené, některé naopak velmi teplé, vysoká teplota je v 

tělocvičně 

- nový výtah protahuje a ve vnitřním prostoru výtahu vzniká nadměrná vlhkost 

- kapacita školy - demograficky jsou nyní ve školkách silné ročníky, v dalším 

školním roce se plánují otevřít 3 třídy prvňáčků. Problém s kapacitou je spíše 

na druhém stupni, kde vznikají komplikace při dělení tříd. Možná řešení v 

rámci školy jsou přesunutí družiny ve škole do budovy družiny, další 

prostory by mohly vzniknout na úkor odborných učeben. Odborné učebny by 

se daly vybudovat z klasických tříd, kde by se instalovaly interaktivní tabule. 

- autobusová doprava - vedení školy bylo požádáno o součinnost při problému 

autobusové dopravy pro děti, které již nemají nárok na družinu a musí se 

dopravovat domů autobusem bez možnosti přímého spoje od školy domů. 

Současný stav, kdy jezdí jeden školní autobus později odpoledne není 

dostačující. 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 27. listopadu 2018 

Zápis provedl/a: Ing. Petr Roubíček, Veronika Jiroušová 


