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

 
  A dr e sa :  M o z a r t o v a  2 4 ,  

J a b l o n e c  n a d  N i s o u  

 Te l e fon :  4 8 3  7 3 7  9 2 0  

 E-m ai l :  z s . m o z a r t o v a @ t e l e c o m . c z  

 W w w :  w w w . 6 z s - j a b l o n e c . c z  
 

 

 

 

 
 

o  č i n n o s t i  š k o l y  
z a  š k o l n í  r o k  2 0 1 5 / 2 0 1 6  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zprávu vypracovala a předkládá:  Mgr. Marcela Rousová  
…………………………………………  
V Jablonci nad Nisou dne 15. října  2016 

 

 

 

Petr Milisdörfer 1.A – Biatlon 

(1.místo v krajském kole soutěže Evropa ve škole a účastník celostátního finále) 

mailto:zs.mozartova@telecom.cz


1 1 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 

 

 

 
 

 

 

 

1. Základní údaje o škole str.   2 

2. Organizace studia str.   3 

3. Údaje o pracovnících školy str.   4 

4. Údaje o počtu žáků str.   6 

5. Výkon státní správy str.   6 

6. Výsledky výchovy a vzdělávání str.   6 

7. Řízení školy str. 13 

8. Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti str. 21 

9. Poradenské služby str. 28 

10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str. 30 

11. Údaje o výsledcích kontrol str. 31 

12. Další záměry školy, závěr str. 31 

13. Základní údaje o hospodaření školy str. 37 

 Přílohy  

 Příloha č. 1  – Práce školní družiny str. 41 

 Příloha č. 2  – Hodnocení minimálního preventivního programu str. 43 

 Příloha č. 3  – Protokol –  Magistrát města v Jablonec nad Nisou str. 45 

    

 



2 2 

 

 

 

 

 

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 2016 ……………………… 

 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 19 na 20. 

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

Po další dva roky, od školního roku 2014 – 2015, se třídy 1. ročníku vždy o jednu třídu rozšířily, ze dvou 

na tři, takže ve školním roce 2015 – 2016 byl počet tříd 20. 

   

Pedagogický sbor se rozšířil o další p. učitelku 1. stupně (absolventku).  

 

V 1. ročníku byly otevřeny 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 2015 – 2016 2-letý přechodný učební plán skončil:  

3-hodinová týdenní dotace anglického a německého jazyka, 1 hodina finanční gramotnosti, bez povinně 

volitelných předmětů. 

Od školního roku 2015 – 2016 se na 2. stupni ZŠ vyučují 4 hodiny anglického jazyka a od 7. ročníku  

2 hodiny druhého cizího jazyka (německého), finanční gramotnost není samostatným předmětem, její 

obsah se vyučuje v rámci občanské výuky a matematiky, povinně volitelné předměty si žáci vybírají 

jednohodinovou dotací v 8. a 9. ročníku.  

   

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

organizací zájmových kroužků sborového zpěvu – Vrabčat, Vrabčáků a přípravného sborečku  

(žáci 1. ročníku) vedených Mgr. P. Žurem.  

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. a 9. ročník.  

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

aktivity vyučují jako zájmový kroužek. 

 

Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2015 – 2016 
V učebním plánu jsou 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, seminář  

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

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

 

Žáci 8. a 9. ročníku si vybrali:  
 pohybové a sportovní aktivity    24 žáci 

 seminář a praktikum z chemie    19 žáků 

 seminář a praktikum z přírodopisu    20 žáků 

 konverzace v anglickém jazyce    19 žáků 

                       počítačová grafika 20 žáků 

  

nepovinné: 9. ročník, cvičení z matematiky    25 žáků 
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Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2016 – 2017 
V učebním plánu jsou 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, dějepisně – 

zeměpisný seminář a praktikum (Jablonecko včera a dnes), konverzace v anglickém jazyce, konverzace 

v německém jazyce, etická výchova, počítačová grafika 

  

Žáci 8. a 9. ročníků si vybrali:  

 

 pohybové a sportovní aktivity    15 žáků 

 seminář a praktikum z chemie    16 žáků 

 seminář a praktikum dějepisně – zeměpisný    14 žáků 

 konverzace v německém jazyce    16 žáků 

 konverzace v anglickém jazyce    16 žáků 

 počítačová grafika            18 žáků    

      

nepovinné: 9. ročník, cvičení z matematiky 28 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) 1 (+ 0,5)  4,6 6,2 (+1) 12 (+3)        3,1 26,9 (+4,5)  31,4 

z toho ženy (+ŠD) 1 (+ 0,5) 3,2 5,2 (+2)  10 (+2) 3,1 

 

22,5 (+4,5)  27,0 

 

Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích  

     

odborná i 

pedagogická 

způsobilost 

pouze odborná 

způsobilost 

Pouze 

pedagogická 

způsobilost 

bez způsobilosti Celkem 

26,5 0,4 0 0 26,9 

 

 

Specializované činnosti:  

výchovný poradce 1  

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1  

koordinátor školního vzdělávacího programu 2  

školní metodik prevence 1  

koordinátor environmentální výchovy 2  

logopedický asistent 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. Logopedické asistentky absolvovaly odpovídající akreditovaný vzdělávací 

program. 
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Ve škole pracují 2 okresní metodici – pro český jazyk a přírodopis 

 Počet nepedagogických pracovníků: 14 – úvazek 10,6 

1 THP – úvazek 1 

1 domovník – úvazek 1 

6 úklidových pracovnic – úvazek 4  

5 pracovnic ve školní jídelně – úvazek 4,6 

 

 Změny v pedagogickém sboru: 

Nástupy absolventů:   1 

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 

„Jazykově vybavený učitel“ 

   

2 

anglický jazyk – 4týdenní 

mezinárodní jazyková škola Torbay,  

Anglie    

1 

legislativa „Učitel mezi paragrafy“ 26 

semináře „výtvarné“  5 

semináře odborně - metodické 53 

 

 

Vzdělávání ředitelky ZŠ: 

  1/ vzdělávací kurz CVLK „Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na všech stupních škol“, 

      (03.09.2015, iQlandia, Liberec) 

  2/ setkání ředitelů škol, Magistrát města Jablonec nad Nisou, 

      „Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Inkluze,  

      Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje“,   

      (09.10.2015, Euroregion AMOS 2015) 

  3/ regionální informační setkání ČŠI „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací  

      soustavy v ČR“, (20.10.2015, MCU Liberec) 

  4/ seminář JUDr. Valenta „Pedagog mezi paragrafy 2016“,  

      (08.02.2016, Magistrát města Jablonec nad Nisou) 

  5/ proškolení PPP k „novele ŠZ (společné vzdělávání) – změny od 01.09.2016“  

      (10.03.2016, PPP Jablonec nad Nisou) 

  6/ vzdělávací akce Služba a školení MB „Změny právních předpisů ve školství“,  

      (28. – 29.04.2016, Smržovka) 

  7/ informační seminář MŠMT „Společné vzdělávání a OP VVV“, (10.05.2016, KÚ Libereckého kraje)   
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4. Údaje o počtu žáků 

 

Údaje o počtu žáků, dětí  

   

Součást Počet tříd, odd. Počet žáků, dětí 

   

ZŠ 20 

 474 (září 2015) 

473 (červen 2016) 

  + 5 žáci plnící šk. doch.    

            v zahraničí 

ŠD 5 147 

ŠJ  400 
 

 

 

 

 

5. Výkon státní správy 

 

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

Rozhodnutí:  

o přijetí do 1. ročníku 56 

o nepřijetí do 1. ročníku 0 

odkladu školní docházky 17 

o přijetí do vyššího ročníku 29 

o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 

o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 

jiné důvody 0 

Celkem 102 

 

 

 

6. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku ZŠ 

Zápis pro školní rok 2016 – 2017: 73  

- z nich odkladů školní docházky: 17 

- z nich stěhování – nástup do jiné školy:   3 

V počtu 53 žáků je 11 žáků po odkladu školní docházky z předcházejícího školního roku,  

další 4 žáci z celkového počtu 15-ti odkladů nastoupili do jiných ZŠ. 

Pro 53 žáků bylo naplánováno ve školním roce 2016 - 2017 otevření 2 prvních tříd. 

 

 Údaje o přijímacím řízení do víceletých gymnázií 

 

Přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium se zúčastnilo 8 žáků 5. ročníku, uspěli 4 žáci,  

3 chlapci a 1 dívka. 
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 Výchovná opatření Počet 
 

 

   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala 126 186 

jiná ocenění - 2 

napomenutí 30 32 

důtka třídního učitele 35 19 

důtka ředitele školy 2 10 

snížená známka z chování 
4 x 2. stupeň  6 x 2. stupeň 

  0 x 3. stupeň 

 

 

 Přehled prospěchu žáků: 

Prospělo s vyznamenáním: 275 žáků (58 %)  

Prospělo:   195 žáků 

Neprospěly:  3 žákyně  - 2 neprospěly po opravné zkoušce (1 z nich se nedostavila) 

 1 žákyně neprospěla přímo (více než dvě nedostatečné známky) 

Žákyně, která neuspěla u opravné zkoušky a žákyně opakující přímo, dokončily 9-tiletou školní 

docházku a odešly na SOU.  

 

2 žáci dokončili 9-tiletou školní docházku v 8. ročníku, 

1  žák dokončil  9-tiletou školní docházku v 7. ročníku, všichni 3 žáci odešli do SOU. 

  

1 žákyně opakuje 2. ročník  

(2. ročník opakuje další žák, kterého jsme jako již opakujícího přijali z jiné školy) 

 

Opravné zkoušky:  3 

 

 počet úspěšné neúspěšné 

český jazyk  1 1  0    

matematika 1 0 1 (žákyně se ke zkoušce nedostavila) 

dějepis 1 0 1  

celkem 3 1 2   

 

3 žáci vykonali 3 opravné zkoušky, každá opravná zkouška byla z jiného předmětu. 

1 žák uspěl, 2 žákyně neuspěly, jedna z nich se k opravné zkoušce vůbec nedostavila. 

 

 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 celkem: průměr na 1 žáka: 

Zameškané hodiny: 49 540 105 

 

Neomluvené hodiny: 5 0,01 
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 Účast ve vědomostních soutěžích 

 účast umístění 

Celostátní 

„SAPERE – vědět, jak žít“, kat. I. 3 žáci 2.  místo 

Český jazyk   1 žákyně účast 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 1 žák 23. místo   

(zařazen mezi 30 nejlepších mladých chemiků školního roku 2015 – 2016) 

 „I love technika – hádej a toč jako Vidrail!“2 žáci úspěšní řešitelé 

(Svaz průmyslu a dopravy v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání) 

 

 

 

Kraj 

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

Český jazyk, 9. ročník 1 žákyně  5.  místo (postup do celostátního kola) 

Zeměpisná olympiáda,  kat. B 1 žák 10. místo 

Dějepis,  8. a 9. ročník 1 žák 11. místo 

Biologická olympiáda,  kat. D 1 žák 12. místo 

Logická olympiáda,  kat. A1 3 žáci 9., 12., 14. místo 

Logická olympiáda,  kat. A 1 žákyně 16. místo 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 1 žák 16. místo 

 

   

 

Okres 

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

 kat. I. 

Český jazyk, 9. ročník 2 žákyně 3., 23. místo (postup do krajského kola) 

Dějepis,  8. a 9. ročník 3 žáci 4., 27., 34. místo 

     (postup do krajského kola) 

Zeměpisná olympiáda,  kat. A 2 žáci 7., 9. místo  

  kat. B 2 žáci 2., 7. místo  (postup do krajského kola) 

  kat. C 2 žáci 10., 17. místo 

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

 kat. D 1 žák 3.  místo   (postup do krajského kola) 

Logická olympiáda, kat. A1 8 žáků v 75% nejlepších řešitelů 

       A 13 žáků 1. místo + 12 žáků v 75% nejlepších řešitelů 

                  (postup do krajského kola) 

Německý jazyk, kat. 0 1 žákyně 1.  místo  

Anglický jazyk, kat.   I. A  2 žákyně 8., 22. místo    

 kat. II. A 2 žáci 6., 9. místo 

„Tuta via Vatae kat. I 3 žáci 2.  místo 

aneb bezpečná cesta životem pro občana EU“, 

Dopravní soutěž, kat.   I. (okres) 1 družstvo 3.  místo 

 kat. II. (oblast) 1 družstvo 2.  místo   

Matematika,   Z5 8 žáků 7., 15., 19., 23., 25., 27., 29.,32. místo          

     (1 úspěšný řešitel)   
  Z6 5 žáků 1., 2 x 14. – 16., 2 x 19. – 24. místo 

           (3 úspěšní řešitelé)   
   Z7 2 žáci 27., 53. místo   

  Z8 3 žáci 5., 10., 16. místo     (2 úspěšní řešitelé)   

  Z9 2 žáci 9., 12. místo 
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Pythagoriáda,  5. ročník 5 žáků 2 x 16. - 21., 2 x 32. – 36., 41. místo 

     (2 úspěšní řešitelé)   
  6. ročník   4 žáci 14., 2 x 28. – 34., 41. místo    

  8. ročník 5 žáků 3 x 6. – 11., 12., 16. místo 

Fyzikální olympiáda,  kat. E 1 žákyně 13. místo    

  kat. F 8 žáků 7., 8., 10., 11., 13., 16., 18., 19. místo 

Archimediáda,  7. ročník  3 družstva 9., 20., 28. místo 

Mladí zdravotníci, 5. ročník  2 družstva 6., 14. místo 

Helpík, 5. ročník          1družstvo účast 

Chemická olympiáda, kat. D 1 žák 12. místo 

„Bobřík informatiky“ 5. ročník třída 5. A  6 x Mistr kódu 

      

   

                                                                

 

KALIBRO  –  pravidelné testování žáků lichých ročníků (5., 7. a 9.)  

 v předmětech český jazyk, matematika a v každém ročníku jednoho zvoleného  

                        předmětu  5. ročník anglický jazyk,  

  7. ročník humanitní základ  

  9. ročník přírodovědný základ.   

Výsledky testů vyzněly pro školu pozitivně, pokud byly třídy pod republikovým průměrem, nejednalo se  

o výraznou odchylku. 

 

Rozbor testů v jednotlivých ročnících a srovnání s republikovým průměrem základních škol. 

 

5. třídy  český jazyk  účast 46 žáků        

 

 Čj  průměr úspěšnosti ZŠ v ČR            61,7 % 
 

                      5. A  ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   =  62,1 % (nad ČR)            

                                      nejúspěšnější žákyně        =  85,9 %   

                                      nejméně úspěšný žák  =  43,6 %   

 

 

                    5. B  ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   =  57,1 % (pod ČR)     

                                      nejúspěšnější žák              =  79,5 %                                           

                                      nejméně úspěšný žák         =  29,5 %  

                   

               matematika   účast 43 žáků 

 

                               Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR  41,2 % 

 

                       5. A  ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti    =   51,3 % (nad ČR)          

                                      nejúspěšnější žákyně          =  89,6 %   

                                     nejméně úspěšný žák        =  18,8 %   

 

                       5. B   ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   =   64,3 % (nad ČR)     

                                     nejúspěšnější žák              =  91,7 %   

                                     nejméně úspěšní žáci          =  41,7 %   
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      anglický jazyk   účast 40 žáků 

 

                                Aj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR                61 % 

 

                       5. A ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti    =   64,7 % (nad ČR)          

                                      nejúspěšnější žák               =  92,4 %   

                                      nejméně úspěšný žák =  35,9 %   

 

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

                                      nejúspěšnější žákyně        =  99,0 %   

                                     nejméně úspěšná žákyně    =  38,3 % 

 

Závěr: výsledky testů potvrdily kvalitu obou pátých tříd. Kromě Čj v 5. B ( 4,6% pod)  

            se ve všech dalších testech dostaly nad republikový průměr. Z připomínek  

            vyučujících vyplynulo, že páťákům se takovéto testy musí nějakým způsobem  

            přiblížit – komentář, vysvětlení, navedení na způsob řešení apod.             

 

7. třídy  český jazyk    účast 41 žák       

                                   

                                Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR             58, 9 %  

 

                7. A ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti  =  60,6 % (nad ČR)        

                                      nejúspěšnější žák               =   75,8 %   

                                     nejméně úspěšný žák          =   38,1 %   

 

                        7. B ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   =  62,4 % (nad ČR)        

                                     nejúspěšnější žák                =   80.5 %   

                                     nejméně úspěšný žák         =   29,1 %   

 

 matematika   účast 43 žáci 

 

                                Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR   30,0 % ! 

 

                   7. A ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   =  61,6 % (nad ČR )          
                                      nejúspěšnější žákyně          =    95,2 %  

                                      nejméně úspěšný žák          =    26,2 %   

 

                        7. B  ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti =  47,9 % (nad ČR)     

                                     nejúspěšnější žák                =   88,1 %   

                                     nejméně úspěšní žáci          =   14,3 %   

 

       humanitní základ   účast 49 žáků 

 

                                HZ - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR 57,1 %  

 

                        7. A ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   =  56,5 % (pod ČR )          

                                      nejúspěšnější žák               =    78,3 %  

                                     nejméně úspěšný žák          =    40,1 %   

 

                       7. B ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti         = 57,0 % (těsně pod ČR)     

                                     nejúspěšnější žák                 =   72,7 %   

                                     nejméně úspěšnáí žákyně     =   31,3 %   
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Závěr:  Matematika a český jazyk jsou u 7. tříd nad republikovým průměrem, kde stojí  

             za povšimnutí procento republikové úspěšnosti předmětu matematika 30% ! 

             Obě třídy toto číslo výrazně převyšují. 

             Se zvoleným testováním – humanitní základ – měli podle výsledků žáci 7. tříd  

             největší problémy. Obě třídy jsou sice těsně, ale pod republikovým průměrem.  

 

9. třídy  český jazyk   účast 48 žáků        

 

                                Čj - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR          58,6 %  

 

                     9. A ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti   = 60,1 % (nad ČR) 

                                     nejúspěšnější žákyně         =  81,4 %   

                                     nejméně úspěšný žák        =  42,0 %   

 

                    9. B ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti    =  56,1 % (pod ČR) 

                                     nejúspěšnější žákyně         =   72,3 %   

                                    nejméně úspěšný žák          =   33,0 %   

 

 

        matematika  účast 46 žáků 

 

                                Ma - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR               51, 4 % 

 

                       9. A    ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti =   57,7 % (nad ČR ) 

                                       nejúspěšnější žák              =  93,2 %   

                                       nejméně úspěšný žák     =  31,3 %   

 

                       9. B ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti       = 49,6 % (pod ČR)     

                                     nejúspěšnější žák           =  79,5 %   

                                     nejméně úspěšná žákyně  =  23,0 % 

 

 

  přírodovědný základ  účast 41 žák 

 

                                PZ - průměr úspěšnosti ZŠ v ČR       55, 9 % 

 

                     9. A ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti        = 57.5 % (nad ČR) 
                                     nejúspěšnější žák             =  72,0 %   

                                      nejméně úspěšná žákyně   =  35,4 %   

 

                     9. B ZŠ Mozartova – průměr úspěšnosti       = 62,2 % (nad ČR)     

                                     nejúspěšnější žák             =  82,3 %   

                                     nejméně úspěšná žákyně   =  16,7 % 

 

                                      

Závěr: kompletní hodnocení 9. tříd vyznělo velmi dobře.  

            9. A dosáhla ve všech testech nad republikový průměr, 9. B měla v matematice o  

            1, 8 % a v českém jazyce o 2,5 % výsledek nižší. Přírodovědné testy měli žáci 9. B  

            lepší než republikový průměr a lepší než 9. A.   

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

v soutěžích sportovních, vědomostních a uměleckých a v prezentaci školy na veřejnosti –  

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 

  orientační běh 

  kopaná (6., 7. ročník) 

  bojové sporty a sebeobrana (www.kroužky.cz)  

 

 jazykové německý jazyk 

   

 ostatní pěvecký 

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

 

V rámci školní družiny pracovaly tyto kroužky: 

logopedická prevence, výtvarné činnosti, aerobic, dramatický kroužek, vaření (studená kuchyně), 

zpívání s Helčou, „Veselá školička“ pro předškoláky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veřejně prospěšná činnost školy 
 

Dary: 

finanční podpora občanských sdružení  CPK – CHRPA :   1 500,- Kč, 

 For Help – Autismus :    1 787,- Kč 

zajištění obědů pro sociálně slabé žáky (sponzorství) :    3 762,- Kč 

200 knih věnovali žáci školy v rámci projektu „Daruj knihu“ pobočce Městské knihovny v naší škole  

 

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

            nemocnice,  

            vánočních přání pro pacienty Centra doléčování a rehabilitace v Jablonci nad Nisou a Tanvaldu,  

            originálních šperků pro 21. ples města Jablonce n. N., 

            dárků dětem mšenských MŠ k Mikuláši, 

            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., 

       rodičům žáků školy pro Mšenský bazárek. 

 Uplatnění absolventů školy    

     

 

Studium maturitní obory Studium učební obory 

gymnázium SOŠ SOU 

Počet vycházejících žáků 

56 

(z nich 2 žáci z 8. ročníku, 

           1 žák ze 7. ročníku) 

4 32 20 
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Kulturní vystoupení DPS Vrabčat – např. „Společně nejen na jevišti“, Jablonecké slavnosti … 

      žáků školy pro mšenské MŠ (Vánoce) 

  

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

  zimní přikrmování zvěře … 

 

 

 

 

 

7. Řízení školy 

 

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2015/2016 

 

a/ vzdělávací:  

 

ŠVP – ověřování změn (od září 2013) 

 

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

Školním rokem 2014 – 2015 přechodný 2-letý učební plán skončil. 

Ve školním roce 2015 – 2016 začal nový ŠVP platit v plném rozsahu:  

– žáci 2. stupně ZŠ mají 4-hodinovou týdenní dotaci anglického jazyka,  

– žáci od 7. ročníku mají 2-hodinnovou týdenní dotaci německého jazyka, 

– žáci 8. a 9. ročníku mají 1 hodinu 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 je pro ně novým zajímavým učivem. 

    

práce s nadanými žáky 

 

V průběhu loňského školního roku proběhlo v první řadě seznámení vyučujících prvního stupně 

s problematikou nadání. Především pak se způsobem, jak nadaného žáka rozpoznat a dál postupovat. 

K vyhledávání užíváme standardizované posuzovací škály „IDENA“. Celkem byli třídními vyučujícími  

nominováni 24 žáci z I. stupně ZŠ. U těchto dětí jsme kontaktovali rodiče, kteří také vyplnili posuzovací 

škálu a dali nám souhlas s následným testováním. Z nominovaných žáků bylo vybráno a předběžně 

testováno 11dětí. Z nich 6 bude v testování pokračovat a provedeme komplexnější posouzení 

potencionálního nadání. U dvou dívek vytvoříme plán pedagogické podpory a po vyhodnocení a zvážení 

možností reálného přínosu budou pravděpodobně odeslány s výsledky testování a PLPP do PPP (jejich 

dosavadní výsledky značí pro mimořádné nadání). U ostatních uvidíme, co přinesou další výstupy a 

zhodnocení PLPP. Zatím se jeví spíše reálná tvorba plánu pedagogické podpory a výhledově práce 

v rámci 1. stupně podpůrných opatření – tzn. v rámci možností školy. 

 

Školní psycholog se aktivně účastnil 1. kulatého stolu Krajské sítě podpory nadání v NIDV. Dále 

úvodního semináře pořádaného NIDV – Systematický úvod do problematiky nadání. Domluvil si 

postup s PPP v Jablonci n. N. a pořídil některé metody pro testování nadaných.  
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projekt „Autoevaluace v Libereckém kraji“ 

 

Projekt probíhal 2 roky, od ledna 2013 do konce roku 2014 a byl rozdělen do 4 etap, ve kterých se 

postupně mapovaly výstupy z oblasti řízení školy, práce učitelů, pohledy žáků na školu a učení  

či názory rodičů. 

Škole poskytl celou databázi použitých evaluačních nástrojů. Velmi kladně byla hodnocena i pracovní 

setkání v České Lípě. 

Protože téma evaluace bylo během tohoto projektu po 2 roky velice podrobně zpracováno, ve školním 

roce 2015 – 2016 jsme evaluační zpětnou vazbu neprováděli a budeme se jí věnovat za 2 roky,  

ve školním roce 2017 – 2018, vždy po třech letech.   

 

  

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 nejen ve stále nižším počtu žáků opakujících ročník, ale i ve 

snižujícím se počtu opravných zkoušek. 

  

 

spolupráce s rodilými mluvčími 

podpora samostudia 

 

Spolupráce s rodilými mluvčími proběhla v rámci představení anglického divadla.  

Žáci 3. – 6. ročníku shlédli představení s názvem Little Red Riding Hood, žáci 7. – 9. ročníku 

představení s názvem Peter Black. Obě představení měla jak u žáků, tak i u učitelů velký úspěch! 

Velkým přínosem pro rozvoj anglického jazyka je používání časopisu R+R, který si všichni žáci  

2. stupně zakoupili nejen pro zpestření výuky, ale i pro samostudium. 

Zásadní rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce 

proběhl formou blended-learningu (Výzva 57). 

 

Průběh projektu „Jazykové vzdělávání žáků“ (Výzva 57): 

 

Zahájení do projektu: 1. září 2015, ukončení projektu 31. prosince 2015 

Účast: 80 žáků bylo evidováno ve 4 skupinách po 20-ti žácích ve 3., 5., 7., 8. a 9. ročníku 

Skupiny: 1x německý jazyk, 3x anglický jazyk  

Vyučující: 1 učitelka německého jazyka, 3 učitelky anglického jazyka      

a/ prostudování projektu, získání vyučujících, žáků a jejich rodičů pro zapojení do projektu, navázání   

    spolupráce s jazykovou školou, administrativní zpracování projektu 

b/ proškolení zúčastněných učitelů v práci s jazykovým programem 

c/ provedení on-line spojení všech zúčastněných žáků, učitelů a poskytovatelů programu  

d/ organizace výuky tak, aby došlo k propojení školního vzdělávání s jazykovým programem 

e/ administrativní zajištění projektu – nákup výukového programu, nákup neinvestičního materiálu    

   (sluchátka k počítačům), zpracování mzdové agendy 

f/ vyhodnocení projektu – procentuální rozdíl mezi vstupním a závěrečným testem žáků 

g/ zpracování monitorovací zprávy, která byla schválena dne 22.02.2016    
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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 se ještě 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 využívání metody CLIL představuje hlubší znalost anglického jazyka a proto je mnohem 

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

 

Formou výuky blended learning připravili společně výuku pro žáky 7. ročníku vyučující německého 

jazyka a matematiky.  

Německý jazyk v praxi si žáci mohli prověřit při exkurzích do Německa (Drážďany, Oybin).  

Vybraní žáci využili nabídku Goethe institutu na ZŠ Husova v Liberci k účasti ve hře Autobahnspiel. 

   

 

udržitelnost projektu EU-peníze do škol (aplikace DUMů) 

 

Projekt EU-peníze do škol probíhal od roku 2013 a byl úspěšně ukončen k 28. únoru 2015. 

Kromě zásadního vybavení školy IT technikou a poskytnutí rozsáhlého odborného vzdělávání 

pedagogům, vedl učitele ke zpracování 840 DUMů. 

V těchto digitálních učebních materiálech učitelé zpracovali vedle učební látky svých předmětů  

také množství doplňujícího učiva ke zpestření a prohloubení výuky. 

     

Vzhledem k tomu, že až na jednu, jsou všechny třídy na 1. stupni ZŠ vybaveny interaktivními 

dataprojektory a žáci 2. stupně ZŠ mohou využívat 2 počítačové učebny, 2 volné třídy a všechny 

odborné učebny s interaktivními dataprojektory – a všichni učitelé, kteří se účastnili projektu, jsou 

vybaveni notebooky – následné aplikaci DUMů nic nebrání! Svou výuku na aplikaci DUMů mají 

založenou např. předměty dějepis, přírodopis, chemie, občanská výchova, pracovní činnosti – 

informatika, výchova k povolání a další.   

 

 

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 ceny Fair play. Ocenění žáci se objevovali 

na nástěnkách ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Opakovaně se jednalo o nálezy klíčů, 

průkazek, čipů ze školní jídelny a zapomenutých peněz. Nejvýrazněji do ceny Fair play „promluvil“  

žák třídy 8.A Patrik Čermák, který se spolu s dalšími kamarády podílel na záchraně života vážně 

zraněného spolužáka na zimním stadionu. Byl oceněn nejen školní cenou Fair play, ale i novinkou – 

cenou Magistrátu města Jablonec nad Nisou „ Za mimořádný počin“.  Vedle Patrika Čermáka byl  

za studijní výsledky cenou magistrátu v Městském divadle oceněn též David Peroutka, což bylo velice 

kladně hodnoceno nejen veřejností, ale i žáky školy.  

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

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

Na závěrečné  Mozart revue v Městském divadle předávali ceny nejlepším sportovcům školy naši bývalí 

žáci – hráči FK a reprezentací  ČR – Vojtěch Kubista a Ondřej Mihálik. 
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posílení vztahu k pohybovým aktivitám 

 

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

výchovy do sportovních reprezentací školy od okresních do krajských příp. oblastních či republikových 

soutěží (viz. str. 26 – 28 „Přehled sportovních výsledků ve školním roce 2015 – 2016“).  

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

Organizačně zajišťujeme fotbalový turnaj McDonald´s Cup – na okresní i krajské 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.  

Mnohaletou sportovní tradicí ve škole je soutěž 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.    

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 2015 – 2016 probíhala v rámci 

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

a práce s pracovními listy. Multikulturní den, který je opakován vždy jednou za dva roky a měl ve 

školním roce 2015 – 2016 proběhnout, se z důvodu dlouhodobé nemoci vyučující neuskutečnil. 

Proběhne ve školním roce 2016 – 2017 a bude doplněn o aktuální téma uprchlické krize.  

 

 

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 2015 – 2016 se i přes všechna tato opatření objevily neomluvené hodiny, avšak v minimální míře  

(1 žák/1den/5 hodin), žádný případ nemusel být předán na přestupkovou komisi,  

výchovné komise byly 3. 

 

 

spolupráce s ekologickými organizacemi 

 

 Středisko ekologické výchovy Český Ráj (Sedmihorky),  

    Ekocentrum (v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Nisou)  

    Projekty: 1. ročník absolvoval  v Sedmihorkách „Stezku pro pidilidi“  

 v Eurocentru „Čtvero ročních období – zima“ 

 2. ročník absolvoval v Sedmihorkách „Stezku pro pidilidi“  

  a program „Máme rádi zvířata“ 

 3. ročník absolvoval v Sedmihorkách cestu „Za stromy do arboreta“ 

  a dětskou lesní naučnou stezku 

 4. ročník se zapojil do akce Den Země – spolek Jeřabinky (třída IV. A) 
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c/ organizační:    

inovace zájmové činnosti 

 

pokračuje navázáním spolupráce s  

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

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

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

 platby kurzovného)  

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

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

    Děti mohly s „Veselou vědou“ strávit i týden o prázdninách na příměstském táboře v Ekocentru. 

 

Přestože bychom rádi zájmovou činnost rozšiřovali, praktický výsledek je však opačný. Úsilí jsme 

věnovali propagaci zdravotního cvičení „Body Repair“ a studijnímu kroužku „Dostudovny“. Přihlásili  

se však jen jedinci. Pro nezájem ze strany žáků již vloni skončila spolupráce s organizací Rytmik 

a nebyla navázána ani ve školním roce 2015 – 2016. V tomto školním roce nebyl otevřen kroužek 

síťových pálkovacích her a kroužek anglického jazyka. 

Kdo však svou nabídku kroužků úspěšně rozšiřuje – je školní družina. K loňským pěti letos přibyly další 

dva kroužky – dramatická výchova a vaření (studená kuchyně). Zvyšuje se i zájem o pěveckou sborovou 

činnost – úspěšně byl otevřen přípravný sboreček pro žáky 1. ročníku. 

 

    

podpora poradenských služeb 

 

Od školního roku 2013 – 2014 na naší škole přibyla funkce školního psychologa, o kterého se dělíme 

rovným dílem se sousední ZŠ Arbesova. Pan psycholog má na každé škole úvazek 0,5. 

Jeho práce je především financována prostředky získanými z rozvojových programů MŠMT na podporu 

školních psychologů a školních speciálních pedagogů, které však jsou vyhlašovány pouze na období 

několika měsíců, zpravidla 2x ročně. Zajištění kontinuálních pracovních podmínek je za této situace 

velmi složité, protože se nám také stalo, že jsme na prostředky z rozvojového programu nedosáhli jen 

proto, že jich bylo málo a na nás se prostě nedostalo. Naštěstí máme „osvíceného“ zřizovatele, který nám 

v nouzi pomůže a pokud financování z rozvojových programů nedopadne, financování zaštítí sám.        

Proto velmi děkujeme za podporu a pomoc při zajištění financování našeho školního psychologa 

oddělení školství, kultury a sportu Magistrátu města Jablonec n. N. 
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) a v oblasti práce s nadanými žáky.   

Práci ve škole si již bez něho neumíme představit!    

 

 

d/ investiční záměry: 

 modernizace školního vybavení 

 

a)  rekonstrukce WC na I. stupni ZŠ, 2. patro, 

b) rekonstrukce WC na II. stupni ZŠ, 2. patro (dívčí hygienická kabina), 

c)  pro 2 první třídy byl navržen a poté zakoupen nový skříňový systém s barevnými plastovými  

     úložnými boxy různých velikostí, 

d)  IT – výukový program, 1 notebook, interaktivní dataprojektor ( IT učebna I.), router, switsch, 
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e) objednací terminál + software – do školní jídelny,  

f) kamerový systém – instalován u hlavního vchodu školy, 

g)  2 digitální hodiny – umístěny u hlavního vchodu, 2 numerické hodiny – chodby v 1. patře,  

h)  6 zamykatelných vitrín – rozmístěny po chodbách, 

i)  bezpečnostní sejf – kancelář školy,  

    skříň se zamykatelnými zásuvkami pro dokumentaci – pracovna školního psychologa, 

j)  židle – do velké sborovny, modernizace malé sborovny  (podlaha, výmalba, IT), 

k) zahradní prvky (houpadlo, kladina, lano) – zahrada ŠD 

  

 Spolupráce se Školskou radou 

 

Školní rok 2015 – 2016 byl pro Školskou radu zvolenou v listopadu roku 2014 prvním rokem práce 

v plném rozsahu školního roku. 

Školská rada se schází během školního roku 2x, 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 školní jídelně. 

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 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),  
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Eurocentrum . účast na akcích „Amos“, výstava jabloneckých škol, návštěva kulturních    

 a vzdělávacích programů 

 

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 (1. + 5. ročník),          

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

 . společná požární evakuace 

 

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, příměstský tábor v ŠD 

 

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, 

   vzdělávání pedagogů   

 

Policie ČR . přednášková činnost 

 

Městská policie 

 . besedy „Městská policie a její význam“, „Kyberšikana“, 

   ZŠ poskytuje prostory pro schůzky Městské policie se seniory  

 

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

    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 2. Přestože počet členů je minimální, 

spolupráce s krajskou organizací probíhá aktivně. Spolupráci s odborovou organizací vymezuje 

kolektivní smlouva, čerpání FKSP se řídí každoročně aktualizovaným plánem schváleným na schůzi 

všech zaměstnanců.  

 

Úřad práce 

spolupracuje s výchovnou poradkyní při poskytování aktuálních informací o vývoji na trhu práce 

a zaměstnanosti, zajišťuje besedy pro žáky a také spolupracujeme v rámci operačního programu 

Zaměstnanost.   

 

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 dálkového studia vykonala pedagogickou praxi ve třídě I. A. 

1 student Pedagogiky volného času prováděl praxi ve ŠD (podílel se na vedení kroužku dramatické 

výchovy). 

 

Dalšími studenty provádějícími praxi v naší ZŠ byla  

studentka psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kterou vedl náš školní 

psycholog , 

studentka Pedagogického lycea v Liberci, která v rámci souvislé pedagogické praxe pracovala 

ve třídě II. B.  

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 pomáhá organizovat náš metodik přírodopisu, ne však u 

nás ve škole, využívá zázemí gymnázia. 

V srpnu 2016 proběhl v naší budově ŠD pod hlavičkou Vikýře týdenní příměstský tábor. 

 

Asociace školních sportovních klubů 

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

okresu, oblasti a Libereckého kraje.  

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

Zástupce ředitele organizuje pro jablonecký okres fotbalovou soutěž McDonald´s Cup ve spolupráci 

s FK Jablonec a McD Liberec. 

 

Jazyková škola CEED, Liberec 

s námi spolupracuje již řadu let v rámci projektů ve výuce anglického jazyka, např. Jazykové vzdělávání 

žáků, Rodilí mluvčí do škol apod. Spolupráci využíváme i pro vzdělávání pedagogů. 

 

Goethe Institut Praha 

zajišťuje vzdělávání učitelů německého jazyka a kulturní programy pro žáky. 

 

 Počet stížností na činnost školy:  0  
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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 „Jazykové vzdělávání žáků“ (Výzva 57) 

 Přidělená výše dotace: 199 440,- Kč pro období září – prosinec 2015 

 

2. Úřad práce ČR - Operační program Zaměstnanost 

  Projekt „Vyhrazení společensky účelného místa“  

  Přidělená výše dotace:  180 000,- Kč na vytvořené pracovní místo uklízečky (12 x 15 000,- Kč) 

    144 000,- Kč na vytvořené pracovní místo kuchaře    (  9 x 16 000,- Kč)   

 

3.  KÚ Libereckého kraje   

     Projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA 2015“  

 Přidělená výše dotace: 4 000,- Kč pro období říjen – listopad 2015 

 

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

 rozvojový program na podporu školních psychologů …….. 

 Přidělená výše dotace: 82 903,- Kč pro období 01.08. – 31.12.2015 

 

5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 rozvojový program na podporu školních psychologů …….. 

 Přidělená výše dotace: 134 128,- Kč pro období 01.01. – 31.08.2016 

 

6. KÚ Libereckého kraje   

      „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství “ v roce 2015 

 Přidělená výše dotace: 529 873,- Kč pro období leden  - prosinec 2015 

 

7. KÚ Libereckého kraje   

      „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ 

 Přidělená výše dotace: 86 229,- Kč pro období listopad - prosinec 2015 

 

 Dary:   2 595,- Kč papírenské zboží  

             3 762,- Kč sponzorství plateb za obědy pro sociálně slabé žáky ve školní jídelně 

 

 Údaje o rozvojových a mezinárodních programech 

 

 

Projekt „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR“  

 Matematická gramotnost 

Česká školní inspekce 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (rok 2015) 

Udělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 
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Projekt „Učíme se navzájem – přírodověda a badatelsky orientovaná výuka“ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (rok 2016 - 2020) 

Udělení finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů 

 

Projekt „Místní akční plán vzdělávání“ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (rok 2015 - 2023) 

Udělení finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů 

 

Projekt „Integrovaný plán rozvoje území“ (IPRÚ) 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Integrovaný regionální operační program (IROP)  

ZŠ Mozartova projekt podpořila jako jeho příjemce (rok 2016 - 2020) 

Udělení finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů 

 

 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

Aplikace  

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

práce ve dvojicích, projektové činnosti, mezipředmětových vztahů, práce s encyklopediemi, časopisy, 

denním tiskem - sledování aktuálních zpráv, vyhledávání a třídění materiálů, aplikace digitálních 

učebních materiálů, práce s internetem, facebookem, blended–learningem . . . 

 

organizování  

 

spolupráce s Městskou knihovnou a její pobočkou v naší škole – seznámení s knihovnou (1. A, B), 

 kniha pro prvňáčka (1. C), autorské čtení, projekt „Daruj knihu“ 

besed  s Městskou policií, prevence kriminality (5., 7. ročník),  

    Vojenským ústavem Liberec (8., 9. ročník) 

přednášek s Policií ČR a Majákem – v rámci preventivního programu školy 

  

exkurzí   do Prahy:  Senát ČR (pan senátor Zeman), Poslanecká sněmovna, Jan Hus, 

  Vítkov, výstava ke 2. světové válce, Vyšehrad, Policejní muzeum  

  (výběr žáků 2. st. ZŠ)  

   Praha, hlavní město ČR (4., 8. ročník) 

   ZOO (8. B) 

 do Liberce (5. A) 

 do Jablonného v Podještědí (5. B) 

 do Přerova nad Labem (8. A, 9. A) 

 

turisticko – přírodovědných  Krkonoše  (7. A),   Friesovy boudy (8. ročník) 

 zeměpisných   Jizerské hory      (6. B, 7. A),  Maxov  (7. B) 

 dějepisných exkurzí  Český Ráj    (2. B, 7. B), Ondříkovice  (9. B) 

    Mělník, hora Říp (3. A) 

    

jazykové  Drážďany   (výběr žáků) 

  Oybin  (výběr žáků) 

 

ozdravného pobytu v Itálii (1. – 9. ročník) 



23 23 

zapojení  

Den záchranného integrovaného systému, Tech Up – 8. A, B SUPŠ Jablonec n. N., Týden české hračky 

– DETOA Albrechtice, 3. ročník 

  

tvorba  

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

spolužáky, rodiči i na jevišti divadla (1. A, B + 5. A), „Slavnosti slabikáře“ (5. ročník pro 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 (např. fyzika 9. ročník, výroba periskopu) a závěrečné seminární práce „Fyzika na každém 

kroku“. 

 

návštěva 

nemocnice Jablonec n. N. (9. ročník), Státního zkušebního ústavu (9. ročník), HZS (4. A) –  

dny otevřených dveří, IOS Krajského policejního ředitelství v Liberci (7. B), Úřadu práce  

v Jablonci n. N. (8. B, 9. A, B), Muzea (Doba císařská) a Infocentra v Jablonci n. N. (2. B), Ekocentra – 

environmentální výuka, projektu Faber „středověk – Kat“ (4. – 9. ročník), kina Radnice – Svět kolem 

nás „Indie“ (6., 7. ročník), Planeta Země „Filipíny – za obry a trpaslíky“ (8., 9. ročník), veletrhu 

cestovního ruchu „Euroregion Tour“, návštěva divadel, výstav….  

  

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: dramatická dílna „Děvčátko z Bengálska“ (1. A, B, 2. B, C, 3. A, B)  

 ekoprojekty „Smysly + roční období“, EC (1. B) 

  „Stezky pro pidilidi“,  Sedmihorky (1. ročník, 2. A, B) 

  „Máme rádi zvířata“,  Sedmihorky (2. C, 3. B) 

  „Za stromy Arboreta“, Sedmihorky (3. B) 

  „Naučná lesní stezka“, Sedmihorky (3. A)  

 přírodopis „Les“ (7. ročník),  

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

   „První pomoc“  (5. ročník) 

   „Čas proměn“ – dívky  (6. ročník) 

 anglický jazyk divadlo  „Little Red Riding Hood“  (3. – 5. ročník) 

   „Peter Black“   (6. – 9. ročník) 

 německý jazyk „Aurobahnspiel“   (6. ročník) 

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

  dopravní výchova „Bezpečně na silnicích“ (5., 6. ročník) 

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

 

mezipředmětové: „Pasování na čtenáře“ (1. ročník), „Noc s Andersenem“ (2. B), 

  „Evropské státy na cestě za olympijským vítězstvím“, „Starověké  

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

    

tematické-celoškolní: Strašidelná zahrada v ŠD (Halloween), Vánoční slavnosti,  

 Barevné velikonoční dny, rozloučení se školním rokem – Mozart-revue 
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 Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních programech 

 

a/ účast v mezinárodní výtvarné soutěži „Karel IV. očima dětí“, 

 kterou pořádalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 

 soubor prací získal ocenění odborné poroty 

 

b/ zapojení do fotbalového projektu „Německo – česká škola“,  

které zorganizoval náš učitel tělesné výchovy a současně vedoucí trenér Sportovního střediska 

mládeže zaměřeného na fotbal J. Kozderka, v rámci kterého se naši žáci, fotbalisté, podívali do 

anglického Liverpoolu, kde si zahráli 3 zápasy a také se seznámili se zázemím přípravy mladých 

anglických fotbalistů, prohlédli si Londýn a procvičili se v anglickém jazyce 

 

c/ naše škola organizačně podporuje mezinárodní mládežnické turnaje FK Jablonec   

  Junior North Cup Micro (28. května 2016)        

      Junior North Cup    (29. – 31. července 2016) 

 

 d/ DPS Vrabčáci se zúčastnil letního festivalu hudby ve Španělsku  

 

 

 

 

 

Výsledky soutěží a přehlídek 

 

 

Kultura 

 

 

Mezinárodní 

 

 

„Karel IV. očima dětí“, výtvarná soutěž soubor prací  

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

 ocenění odborné komise 

 

 

Celostátní 

 

 

„Školní časopis a noviny r. 2015“ – BejbyKoktejl  

 1. místo 

„Náš svět“, literární soutěž I. kat. 5 čestných uznání  

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT 

„Evropa ve škole“, kat. I 

                           literární 1 x čestné uznání  

„Celostátní přehlídka DPS“ v Úničově 

                                   DPS Vrabčata  umístění mezi 15-ti nejlepšími školními sbory v ČR 
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Kraj 

 

Soutěž školních časopisů 

                             BejbyKoktejl 1. místo  

Přehlídka školních pěveckých sborů 

DPS Vrabčata       kat. I. A zlaté pásmo, postup na celostátní přehlídku 

        Vrabčáci kat. I. B zlaté pásmo 

„Evropa ve škole“, kat. I 

                           literární 1., 2., 2x 3. místo 

   4x postup do celostátního kola 
                   výtvarná kolektiv autorů + 1 žák 

   2 x postup do celostátního kola 
Dětská scéna kat. II 1x účast 

psaní na podporu  

Mezinárodního dne tuleňů, lachtanů a velryb 

   3x ocenění 

„Máj – měsíc poezie“  2x účast 

Krajská vědecká knihovna v Liberci  

    

Okres  

 

Dětská scéna  

(oblastní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů) 

 0 kat. 2x účast,  1x ocenění poroty  

 I. kat. 3x účast, 

 II. kat. 4x účast,  1x ocenění poroty  

   1x postup do krajského kola  

literární soutěže 

 

„Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám, 

 aneb I život může být jako pohádka“, 

Městská knihovna Jablonec nad Nisou 

                          1. kat. (próza) 2., 2 x 3. místo 

 

„Dopis sám sobě ve věku 45 let“ účast 

Česká pošta 

   

výtvarná prezentace školy 

 

„Amos“ - veletrh vzdělávání, 

   

výstava prací ŠD ke Dni matek,  

 

výstava výtvarných prací základních škol 

„Co bych daroval svému městu ke 150-tým narozeninám“  
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Přehled sportovních výsledků ve školním roce 2015 - 2016 

 

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 řadu let ze dvou oblastí: 

a) sportovní     – přehled nejlepších výsledků (viz dále)  

b) organizační  – škola se podílela na spolupráci při zajištění okresních týmových soutěží 

                            1. stupně - Mc Donald´s Cupu a vybíjené. 

                            Na 2. stupni to byly turnaje v kopané - Coca Cola Cup, minikopaná a futsal.   

 

V rámci tělesné výchovy byly postupně realizovány všechny aktivity, jako byl Šplhoun 2015,   

Žonglér 2016 a další disciplíny v rámci soutěže „Sportovní kolektiv roku“.  

Vyučující Tv spolu s vedením školy opět zabezpečili lyžařský kurz pro sjezdaře 

6. -  9. ročníku ve Špindlerově Mlýně a zároveň i lyžařský kurz pro běžkaře ve velmi kvalitních místních 

sněhových podmínkách především v Bedřichově a okolí. 

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

– v závěru školního roku to byla opět pro žáky 6. tříd – Cesta za olympijským vítězstvím motivovaná 

blížící se olympiádou v Riu. Pravidelně probíhala celoroční soutěž „Sportovec roku“ a „Nejlepší 

sportovní kolektiv roku“.  

Nově se žáci školy účastnili dvou velkých projektů – na 1. stupni to byl „Trojboj všestrannosti 

s Adamem“ pod hlavičkou Libereckého kraje a na 2. stupni Odznak všestrannosti olympijských vítězů  

(OVOV) pod záštitou Romana Šebrleho a Roberta Změlíka.    

Výsledky všech sportovních soutěží byly vyhlášeny na Mozart – revue, která byla opět 

po roce v Městském divadle se zajímavými hosty – bývalými žáky školy, kteří k tomu přispěli i svými 

vzpomínkami na školní léta. Byli to hráči FK Jablonec i reprezentačních týmů ČR Vojtěch Kubista  

a Ondřej Mihálik.   

Sportovní aktivity školy byly několikrát zmíněny i v místních médiích - Deník Jablonecka  

a internetové Naše Jablonecko – viz. webové stránky školy.  

 

Nejvýraznější sportovní výsledky roku  

 

Republiková finále 

 

Sportovní hry zrakově postižené mládeže - Plzeň 

Reprezentační tým Libereckého kraje – 2. místo 

Nejlepším sportovcem her v kategorii chlapců byl Tomáš Linhart.  

 

Kvalifikace na republikové finále 

Minifotbal – Jičín – starší žáci – 2. místo  

 

Krajská - oblastní finále - školní týmy, jednotlivci  

 

1. stupeň 

Mc Donald ´s Cup  

 – Liberec - kategorie „B“ – 3. místo 

Vybíjená – Jablonec n. N. kategorie OPEN – 3. místo / kategorie dívek – 4. místo 

Atletika  – Turnov – Trojboj všestrannosti s Adamem – 7 žáků v KF 

                   (nejlepší – Matěj Koravský – 6. místo) 
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2. stupeň 
Atletika – Pohár rozhlasu – Turnov – kategorie mladší žáci - 2. místo 

Futsal  – Liberec – 2. místo – mladší žáci – oblastní kolo 

                   Jablonec n. N. – 2. místo – starší žáci – oblastní kolo 

OVOV – Stráž pod Ralskem  – jednotlivci - Jaroslav Kochánek celkově 3. místo 

                                                – družstvo 8. místo 

Minifotbal  

 – Lomnice nad Popelkou - starší žáci – 1. místo + postup do republikové kvalifikace 

Kopaná  Coca-Cola Cup  

 – Liberec – 2. místo 

 

Okresní finále - školní týmy, jednotlivci 
 

 Mc Donald´s Cup  
 – Jablonec n. N. – 1. místo – kategorie „B“ 4.- 5. třídy 

 Vybíjená 

 – Jablonec n. N. – kategorie OPEN –  1. místo   

   kategorie dívek  –  1. místo      

 OVOV – Železný Brod – 1. místo 

 Florbal  – Smržovka – ml. žáci – 2. místo   

                    Smržovka –  st. žáci – 3. místo   

Minifotbal  

 – Jablonec n. N. – st. žáci – 1. místo 

Kopaná  Coca-Cola Cup  

 – Jablonec n. N. – 1. místo 

Basketbal  

 – dívky – Jablonec n. N. – 2. místo 

Streetball 

 – Jablonec n. N. – 1. a 2. místo D 8,  3. místo CH 8      

         

Plavecký přebor škol a jednotlivců – Jablonec n. N.                                                                                    

        1. stupeň         1. místo - štafeta chlapců 

                               1. místo - mladší chlapci – celkově ! 

                               2. místo - Adéla Kopicová             

                               2. místo - Barbora Janatová 

                               3. místo - Kateřina Vašků     

                               3. místo - štafeta dívek     

                               3. místo - Matěj Koravský 

         2. stupeň       2. místo - Natálie Štichová    

                               3. místo - Anna Roubalová                               

                               3. místo - štafeta dívek 

 

Atletika – Atletický 4 boj – Jablonec n. N. 

                                  4. místo – mladší žákyně 

                                  5. místo – mladší žáci 

 

                 Pohár rozhlasu 2016 – Jablonec n. N. 

                                  4. místo – mladší žáci 

                                  4. místo – starší žákyně   

                 Žákovská atletická liga 2016 – Jablonec n. N. 

                                  2. místo – mladší žáci 
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Z těchto všech výsledků vzešlo pořadí nejlepších sportovců školního roku 2015 - 2016. 

 

Dívky –  1. Michaela Chládková                 

               2. Julie Buschtová                           

               3. Nikola Valentová 

    

Chlapci –  1. Jaroslav Kochánek 

                  2. Michal Černák 

                  3. John Šíp  

                           

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

 

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

i o aktivity s tím spojené starají, ne ve zrovna nejlepších podmínkách ve školních tělocvičnách.  

Za reprezentaci školy v různých sportech kategorie chlapců panu J. Kozderkovi, který absolvoval 

řadu akcí ve svém pracovním volnu. 

 

 

 

9. Poradenské služby 

 

 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE 

za rok 2015/2016 

 

1) zázemí pro práci výchovného poradce  

- samostatná místnost – využívána především 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 

- prostřednictví žákovské knížky a webových stránek školy 

- dále jsou k tomuto účelu využívány 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 
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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 53 žáků, z toho 17 žáků na učební obory a 36 žáků na maturitní obory 

(z toho 4 žáci na gymnázium) 

- z 8 tříd vychází 2 žáci, ze 7. třídy jeden žák  

- z 5. tříd byli na gymnázium přijati 4 žáci 

- přetrvává 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 

 

5) profesní poradenství 

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

poradců s řediteli SŠ, zajímavé semináře 

- 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 21 - z toho 9x specifické poruchy učení 

(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), 8x specifické poruchy chování (ADD, ADHD, porucha 

chování kat. B), 2x zdravotní postižení, 2x vada řeči 

  

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 5 výchovných komisí – záškoláctví (2x), nekázeň                       

a neprospěch, zdravotní obtíže, napadení spolužáka  

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

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

- 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 

- vybraní žáci 8. a 9. tříd navštívili dny otevřených dveří nemocnice Jablonec nad Nisou a také Zkušební 

strojírenský ústav v Jablonci nad Nisou 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 28. 6. 2016 Mgr. Dominika NIGRINOVÁ, 

        výchovná poradkyně 

 

 
 

 Zajištění speciální péče 

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

ve dvou skupinách – v úterý od 7,00 do 7,45 a ve středu od 8,00 do 8,45. 

Logopedickou prevenci navštěvovali 23 žáci, 18 žáků z 1. ročníku, 5 žáků 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 při projednávání přestupků žáků z oblasti zneužívání návykových látek 

a šikany, ve školním roce 2015 – 2016 takový problém řešen nebyl. 

(viz.  str. 43 – 44 „Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2015/2016“) 

 

 

 

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 – „Údaje o dalším vzdělávání pracovníků“) 
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11. Údaje o výsledcích kontrol – viz. příloha č. 3   

 

13. června 2016 oddělení školství Magistrátu města Jablonec nad Nisou vykonalo veřejnosprávní 

kontrolu majetku „ve správě“.  

 

ZÁVĚR:  

Podle předloženého inventurního soupisu majetku byl za přítomnosti zaměstnance organizace  

paní E. Smutné fyzicky zkontrolován majetek v hodnotě 927 767,49 Kč. 

Nebyly zjištěny rozdíly. 

 

Opatření k nápravě: nebyla 

  

 

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. 

Pro školní rok 2016 – 2017 jsme sice v únoru 2016 opět zapsali počet žáků na 3 první třídy, ale pro 

vysoký počet odkladů (17 + 3x stěhování) byly otevřeny první třídy pouze 2. Snížení počtu žáků o 20 

v období od zápisu k nástupu do školy – je nejvyšší rozdíl, který jsme kdy zaznamenali. 

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 

. školní rok 2016 – 2017 - zapsaní žáci 73/nastoupilo  53 

                                        

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 projevuje 

při zápisech do školy od února 2014.  

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 již po tři roky drží na stejné úrovni – 

do 30 žáků: 

. školní rok 2013 – 2014: 28 

. školní rok 2014 – 2015: 30 

. školní rok 2015 – 2016: 29 
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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 ve školním roce 2015 – 2016 rozhodující zahájení 

výuky podle nového ŠVP v plném rozsahu. Přechodný učební plán pro 8. ročník skončil školním rokem 

2014 – 2015. 

(viz. str 13 –  bod 7. Řízení školy, „ŠVP – ověřování změn, od září 2013“) 

 

 

 

 Vzdělávací, výchovné, investiční záměry – krátkodobé, dlouhodobé 

 

 

 krátkodobé dlouhodobé 

 

vzdělávací společné vzdělávání – změna ŠVP podporovat kurikulární reformu, 

 (od 01.09.2016),  

 projekt ŠABLONY pro MŠ a ZŠ I,  podpora I. stupně ZŠ v možnostech   

 zaměřit další vzdělávání pedagogů individuálního přístupu k žákům,  

 na přístupy k žákům v prostředí podpora kvality II. stupně ZŠ, 

   společného vzdělávání, 

 zaměřit kariérové poradenství a prevenci  

 sociálně patologických jevů na péči o žáky  

 ohrožené předčasnými odchody ze vzdělání,  

 práce s nadanými žáky, inovovat obsah vzdělávání, 

 spolupráce s rodilými mluvčími podporovat Aj jako nástroj globální 

  komunikace 

  

 

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“,    

 spolupráce s ekologickými organizacemi enviromentální vzdělávání 

 

organizační hospodárné využití kapacity školy, zajistit dostupnost povinného vzdělávání 

  spádovým žákům, 

 podpora zájmové činnosti, proměna školy ve vzdělávací, kulturní   

 podpora poradenských služeb a společenské centrum 

 (logopedická péče) 

 

investiční modernizace školního vybavení rekonstrukce WC (ZŠ, ŠJ), 

záměry  rekonstrukce tělocvičny, 

  rekonstrukce átria, pracovny chemie a IT, 

  výměna oken a venkovní nátěry budovy ŠD  
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 vývojové trendy 

 

pozitivní 

- počet tříd se zvýšil z 19 na 20 

- o 37 vyšší celkový počet žáků školy, zvýšení ze 437 na 474 

- průměr žáků ve třídě se zvýšil z 23 na 23,7 

- počet vyznamenání se zvýšil z 54% na 58 % 

- zvýšil se počet pochval v závěru školního roku, z 27% na 39% 

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

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

  stupeň 3 neměl žádný žák, tak jako i v předcházejícím školním roce 

- snížil se počet neprospívajících žáků - z 5 na 3 

- počet neprospívajících žáků s více než dvěma nedostatečnými známkami se snížil ze 2 na 1  

- počet žáků opakujících ročník po opravných zkouškách je o 1 nižší, ze 3 se snížil na 2 

- vloni byli z 9 žáků na víceleté gymnázium přijati 4 žáci, letos byli 4 žáci přijati z 8 uchazečů, 50 %  

- počet opravných zkoušek se snížil z 12 na 3 

- počet žáků vykonávajících opravné zkoušky se snížil z 9 na 3 

- výrazně se snížil průměrný počet neomluvených hodin na žáka –  

  z 0,135 (59 hodin) na 0,01 (5 hodin) 

- počet výchovných komisí se snížil z 5 na 3 

- test Kalibro -  pěkné výsledky, v matematice mírné zhoršení, v českém jazyce naopak zlepšení                       

 

negativní  

- počet zameškaných hodin se výrazně zvýšil – o 12, z ø 93 hod./žák na ø 105 hod./žák, 

  vrátil se tak na hodnotu ze školního roku 2013 – 2014, kdy byl ø 104 hod./žák   

- počet odkladů školní docházky se zvýšil z 15 na 17 

 

----------------------------------- 

 

Oproti předcházejícímu školnímu roku, kdy se celá řada sledovaných jevů zlepšila, v tomto školním roce 

došlo ještě k výraznějšímu zlepšení! 

 

V negativních jevech zůstaly pouze 2 položky, což se snad ještě nikdy nestalo. Ovšem tyto 2 negativní 

jevy nás velmi trápí.  

 

Zvyšující se počet odkladů nekoresponduje s trendem školství snažit se počet odkladů snižovat.  

17 žáků s odkladem představuje téměř jednu 1. třídu. 

Zvýšení zameškaných hodin v průměru o 12 hodin na každého žáka je velmi vysoké, přestože 

v minulosti průměr vždy převyšoval 100 hodin a loňské snížení na 93 hodin bylo opravdu výjimečné, 

nárůst absence letošního roku je varující. Vysvětlením mohou být výjimečně dlouhodobé nemoci 

některých žáků, ale největší podíl na absenci mají tradičně žáci 9. ročníků, kterým rodiče omlouvají 

absenci velmi benevolentně, především v závěru školního roku. 

 

V protikladu s velkým navýšením omluvené absence žáků je naopak velmi pozitivní výrazné snížení 

počtu hodin neomluvené absence, což je úspěchem všech pedagogů – neboť v tomto případě velmi 

záleží na jejich pozornosti a spolupráci s rodiči. Za výrazné snížení počtu neomluvených hodin patří 

všem pedagogům a především třídním učitelům velké poděkování.    

 

Z pozitivních výsledků musíme ještě vyzdvihnout zvyšování počtu pochval žáků, jejichž počet se 

v posledních 4 letech stále snižoval. 

Výrazné zlepšení také nastalo v prospěchu. Nejen že se zvýšil počet vyznamenání, ale z druhé strany 

 je radostné, že se snížil i počet neprospívajících žáků a velmi výrazně klesl počet opravných zkoušek. 
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Testování  

 

 Kalibro 5., 7., 9. ročník, Čj, M + 1 „výběr“ 

 

Oproti loňskému roku došlo ke změnám – netestovali jsme 3. ročník, ale zase jsme ke každému 

testovanému ročníku 1 test přidali navíc. Důvodem byla změna v distribuci testů od poskytovatele. 

 

Loňský vynikající výkon v matematice (všechny testované třídy byly nad republikovým průměrem) 

v tomto roce pokazila jen třída IX. A, která jako jediná ze všech testovaných tříd na republikový průměr 

nedosáhla rozdílem necelých 2 %. Tato třída nedosáhla na republikový průměr ani v českém jazyce, kde 

jí zase chybělo 2,5 %. 

Své skóre si však velmi vylepšila v přírodovědném základě, kde překročila republikový průměr o více 

než 6 %.  

Největší rozdíl mezi oběma 9. třídami byl v matematice – přes 8 %. 

Velké rozdíly však byly v matematice i mezi třídami v ostatních ročnících –  v 7. ročníku 13,7 %, 

   v 5. ročníku 13,0 %.   

 

Český jazyk v porovnání s matematikou dopadl hůře o 1 třídu, na republikový průměr z 6 testovaných 

tříd nedosáhly 2 třídy, což je však o 2 třídy lepší výsledek než v loňském roce. K výše zmiňované třídě 

IX. A přibyla třída V. B, které do republikového průměru chyběly 4, 6 %.  

Oproti matematice byly výsledky v českém jazyce vyrovnanější, rozdíly mezi testovanými třídami 

se pohybovaly od nejnižšího rozdílu 1,8 % v 7. ročníku,  

   k 4,0 % v 9. ročníku,  

                         - až po nevyšší rozdíl 5,0 % v 5. ročníku. 

 

Výběrové předměty anglický jazyk v 5. ročníku, humanitní základ v 7. ročníku a přírodovědný základ 

v 9. ročníku dopadly také dobře.  

Nejlépe v porovnání s republikovým průměrem dopadlo testování anglického jazyka v 5. ročníku,  

ve kterém třída V. B republikový průměr překročila o 18,3 %, třída V. A o 3,7 %. 

Přírodovědný základ nad republikovým průměrem zvládly dobře obě 9. třídy, třída IX. A ho překonala  

o 1,6 %, třída IX. B o 6,3 %. 

Nejhůře svůj výběrový test zvládli žáci 7. ročníku z humanitního základu, obě třídy byly pod 

republikovým průměrem, avšak pouze o desetiny procenta. 

 

Nejpřekvapivějším výsledkem bylo testování 7. ročníku v matematice, kde byl neuvěřitelně špatný 

republikový průměr – 30%, který obě naše třídy překročily, třída VII. A o rekordních 31,6 %,  

třída VII. B o 17,9 %. 

 

 

 

Testování  

 

Scio 8. ročník, Čj, M + všeobecný přehled 

 

Testování Scio jsme žákům 8. ročníku nabídli poprvé, bylo dobrovolné a hrazené rodiči přihlášených 

žáků. 

Žákům tento test sloužil jako příprava na přijímací zkoušky v 9. ročníku, učitelům a rodičům sloužil jako 

průběžná kontrola vědomostí žáků. 
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Výsledky soutěží, přehlídek …. 

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

zasloužili o úspěchy nejen na celorepublikové úrovni, ale i na úrovni mezinárodní, jak ve výtvarných  

a literárních soutěžích, tak i v soutěžích naukových. 

 

Paní vychovatelka M. Vaníčková převzala za výtvarný soubor prací ocenění z rukou ministryně 

školství v mezinárodní soutěži „Karel IV. očima dětí“, k čemuž jí srdečně blahopřejeme! 

 

Paní učitelce Mgr. V. Osobové blahopřejeme k stále se zlepšujícímu časopisu BejbyKoktejl. 

 

V naukových soutěžích žáků 2. stupně nám udělaly největší radost výsledky v českém jazyce, zeměpise,  

dějepise, biologii a chemii. 

Výjimečným výsledkem je postup žákyně třídy IX. B do celostátního kola soutěže v českém jazyce.  

V dalších 3 předmětech - zeměpise, dějepise a biologii postoupili naši žáci do krajských kol. 

V chemii se náš žák probojoval mezi 30 nejlepších chemiků školního roku 2015 – 2016.  

Tradičně se našim žákům daří v matematicko-fyzikálních soutěžích. 6 žáků se stalo úspěšnými řešiteli 

matematické olympiády, 2 žáci byli úspěšnými řešiteli Pythagoriády, 3 žáci se umístili do 10. místa 

v olympiádě fyzikální. Dobrou jazykovou úroveň dokládá 1. místo konverzační soutěže v německém 

jazyce a umístění 3 žáků do 10. místa v jazyce anglickém.   

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, výtvarných i sportovních soutěžích má velmi dobrou 

úroveň. 

 

 

Závěr 

 

Začátek školního roku 2015 – 2016 nebyl vůbec jednoduchý. 

  

Stále se divím, jak jsme vše zvládli bez pana školníka, kterého postihla zákeřná nemoc, bez paní 

vychovatelky, která měla nepříjemný úraz, bez paní učitelky anglického jazyka, která odjela na měsíční 

stáž do Anglie a bez paní učitelky českého jazyka, která odešla v průběhu 1. pololetí na plánovanou 

operaci. 

 

Druhým rokem jsme se rozšířili o jednu třídu (zrušili jsme zkušebnu DPS) a přijali jsme novou kolegyni, 

absolventku. 

 

Odstěhovala se nám Pedagogicko-psychologická poradna. Aktuální řešení problémů při společném 

stravování ve školní jídelně nám bude chybět. 

    

Kromě každoročních zahajovacích starostí musíme pomoci sousední mateřské škole s umístěním jejich 

dětí v našich prostorách, protože se nestihl termín ukončení rekonstrukce jejich zařízení,  

ve Mšeně se mění topné médium, takže se v kotelně vyměňuje zařízení na páru za zařízení na teplou 

vodu a ve školní jídelně se z tohoto důvodu vyměňují kotle na vaření,  

za provozu se připravuje rekonstrukce WC na I. stupni ZŠ (2. poschodí), 

a děti ve škole trápí nejen vši, ale i spála a dokonce hrozí i epidemie žloutenky, 

a jeden žák onemocněl rakovinou a jeden žák měl velmi těžký úraz na zimním stadionu,  

a opustila nás na zákeřnou nemoc kolegyně, paní vychovatelka, která u nás pracovala 45 let (14.11.2015) 

 

Zahájení školního roku jsme zvládli jen díky vzájemné podpoře a trpělivé spolupráci všech 

zaměstnanců školy, za což všem patří velké poděkování. 
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Přestože jsme se ve druhém pololetí školního roku ještě dále museli vypořádat 

s ukončením pracovního poměru paní učitelky na hudební výchovu a dlouhodobou nepřítomností paní 

vedoucí vychovatelky z důvodu plánované operace, 

v provozu pak s komplikovaným, pro nás velmi kontroverzním projektem na vytápění „EPC“ a museli 

jsme zdolat rozsáhlou inventarizaci majetku pro našeho zřizovatele, připravit se na další rekonstrukci 

WC, tentokrát na II. stupni ZŠ (pro dívky s hygienickou kabinkou) a ve vlastní režii začít rekonstrukci 

školní kuchyňky, 

 

školní rok 2015 – 2016 byl rokem úspěšným, plným zajímavých akcí a úspěšných vystoupení. 

 

Připomeňme jen například, že náš kolega, učitel tělesné výchovy Jan Kozderka, obdržel na republikové 

úrovni cenu FAČRu „Fair Play“, naši nominovaní žáci důstojně vystoupili v prvním ročníku oceňování 

žáků Jablonce nad Nisou v kategorii „mimořádný počin“ a „nadaní žáci“ a v Městském divadle jsme 

zažili úžasné rozloučení se školním rokem při Mozart-revui. 

A hvězdička, která vloni zasvítila v pěvecké soutěži nad Ještědem, zářila v tomto roce v americkém 

Hollywoodu…. 
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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. 2015 v Kč 

  
  AKTIVA 

 

  A) STÁLÁ  AKTIVA 221 429,00 

      I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 724 774,04 

        Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -724 774,04 

    II. Dlouhodobý hmotný majetek 14 239 278,83 

        Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -14 017 849,83 

  B) OBĚŽNÁ AKTIVA 5 152 077,23 

      I.   Zásoby 33 977,75 

    II.  Krátkodobé pohledávky 359 632,00 

    IV. Krátkodobý finanční majetek 4 758 467,48 

  ÚHRN AKTIV 5 373 506,23 

  

  

  

  

  

  PASIVA 
 

  C) VLASTNÍ KAPITÁL 1 949 947,53 

      I.   Jmění účetní jednotky 222 589,00 

    II.  Fondy účetní jednotky 1 585 535,07 

    III. Výsledek hospodaření 141 823,46 

  D) CIZÍ ZDROJE 3 423 558,70 

      IV. Krátkodobé závazky 3 423 558,70 
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ÚHRN PASIV 5 373 506,23 
 

  

  
 

   

 
3111  Základní škola Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková organizace 

    

    Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 

Dotace na provoz MMJN 4 931 

 

4 931 

Dotace KÚ vč. grantů 17 932 

 

17 932 

Dotace Projekt EU 516 
  Ostatní dotace 76 
  Stravné 1 364 148 1 512 

Pronájmy 

 

527 527 

Ostatní výnosy 162 

 

162 

Čerpání z rezervního fondu 270 

 

270 

VÝNOSY CELKEM 25 251 675 25 926 

Dotace investiční MMJN 0 
 

0 

Dotace investiční KÚ 0 
 

0 

Dotace investiční EU 0 
 

0 

    Spotřeba materiálu 402 
 

402 

DDHM 553 
 

553 

Potraviny 1 363 148 1 511 

Voda 434 13 447 

Teplo 2 300 186 2 486 

Plyn 7 1 8 

Elektrická energie 511 54 565 

Oprava a udržování - OŠK 277 
 

277 

Opravy a udržování - HS 101 
 

101 

Ostatní služby 573 
 

573 

Telefony 44 
 

44 

Internet 0 
 

0 

Práce na dohody 42 
 

42 

Mzdy zřizovatel 97 
 

97 

Jiné ostatní náklady  
 

137 137 

Odpisy 17 
 

17 

Náklady KÚ celkem vč. grantů 17 932 
 

17 932 

Náklady ostatní dotace 76 
 

76 

Náklady Projekt EU 516 
 

516 

NÁKLADY CELKEM 25 245 539 25 784 

Pořízení investic z dotace MMJN 0 
 

0 

Pořízení investic z dotace KÚ 0 
 

0 

Pořízení investic z dotace EU 0 
 

0 

    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 6 136 142 
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Dotace MMJN celkem 4 931 
  z toho: neinvestiční 4 931 
             investiční 

   Dotace KÚ neinvestiční 17 932 
  Dotace KÚ investiční 

   Dotace EU neinvestiční 199 
  Stav finan. prostředků k 31.12.2015: 
  Běžný účet 4 719 
  z toho: MMJN 2 379 
              KÚ 2 283 

              EU 57 
  Běžný účet FKSP 13 

  Běžný účet Projekt EU 
   Pokladna 26 

  

    Fondy účetní jednotky k 31.12.2015: 
  FKSP 25 
  Rezervní fond ze zlepšeného HV 1 028 
  Rezervní fond z ostatních titulů 

   Fond investic 473 
  Fond odměn 59 
  

    Návrh MÚ na vypořádání HV: 

   

    Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 142 tis. Kč převést do r. 2016 v následujícím členění:  

137 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn. 
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Zpráva o hospodaření - rok 2015 
 

 
Komentář 

o Kladný hosp. výsledek  141 823,46 byl rozdělen takto:.  

o Rezervní fond:           136 823,46 
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:                                 99 849,00 Kč 

Pořízení objednávacího boxu do školní jídelny                      
 
 

Výsledky inventarizace 
Inventarizační komise nezjistila žádné rozdíly. Skutečný stav majetku se rovná 

stavu                  
účetnímu.  
   

Vlastní kapitál 
 

K 31.12.2015 Kč 

Jmění 222 589,00 

Fond odměn 59 000,00 

FKSP 24 846,68 

Rezervní fond 1 028 479,39 

Fond reprodukce majetku, investiční fond 473 209,00 

 
 
         Operační program VK EU 
          Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
           Moderní škola 

 

Projekt celkem            2 058 612,00    

v roce 2012 obdržena část           1 235 167,20    

v roce 2013 obdržena část           823 444,80    

spotřebováno v roce 2012 876 552,00 

spotřebováno v roce 2013 294 617,00 

spotřebováno v roce 2014           571 180,00    

spotřebováno v roce 2015           316 263,00    

ukončeno v roce 2015  

 

 
             Úřad práce - poskytnutí příspěvku na vytvořené pracovní místo 

          Uklízečka                                                                                    59 748,00                 
          Kuchař                                                                                        16 000,00 
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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 16,30 (v pondělí a ve středu do 17,00) hodin. 

 

Hlavním projektem byla celodružinová hra „Cestujeme kolem světa“ 

 

září, říjen  Asie 

listopad  Austrálie 

prosinec, leden Antarktida 

leden, únor  Amerika 

březen, duben  Afrika 

květen, červen  Evropa 

 

Další projekty vyplývaly z klasické činnosti ŠD: 

 

„Kdo jsem já a kdo jsi ty“ 

„Cesta do školy“ 

„Příroda na podzim“ 

„Halloween“ 

„Symboly vánoc“ 

„Čertovsko-Mikulášské hrátky“ 

„Přišla zima“ 

„Velikonoční radovánky“ 

„Příroda se probouzí“ 

„Výlety, ochrana zdraví a prevence“ 

„Den matek“ 

„Sportovní dny“ 

 

Projekty byly doplněny těmito akcemi: 

 

24. 09.   sportovní odpoledne 

27. 10.   „Strašidelná zahrada“ – mohly se účastnit i děti z MŠ 

10. - 11. 11.  podzimní výstava pro rodiče a MŠ 

18. - 19. 11.  výroba vánočního přání pro LDN v Jablonci nad Nisou a Tanvaldě 

04. 12.   „Čertovské odpoledne“ 

14. - 17. 12.  vánoční výstava + účast na vánočních trzích 

18. 12.   vánoční besídky 

15. 01.   výprava do přírody „Dobytí jižního pólu“ 

25. 02.   karneval v Amazonii 

26. 04.   instalace výstavy v Eurocentru 

09. 05.   instalace výstavy v galerii v Rýnovicích 

31. 05. - 03. 06. instalace výstavy k projektu „Cesta kolem světa“ pro rodiče, MŠ a ZŠ 

16. 06.   závěrečná hra k projektu „Cestujeme po světadílech“ (vyhodnocení + odměny) 
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V tomto školním roce pracovaly v ŠD tyto kroužky: 

 

- logopedická prevence p. vych. Vaníčková M. 

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

- aerobic   p. vych. Prokešová S. 

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

- „Zpívání s Helčou“  p. vych. Peukertová H. 

- „Hudební hrátky“  p. vych. Puškárová D. 

- dramatická výchova  p. vych. Vaníčková M., student TU Liberec p. Novák A. 

 

Podle potřeb se vychovatelky účastnily třídních výletů. Paní vychovatelka Vaníčková velice aktivně 

spolupracovala s třídní učitelkou svých dětí Mgr. Srbovou A. Připravila a účastnila se hry 

„Dobrodružství v pralese“ (+ spaní ve škole) v rámci akce „Noc s Andersenem“. Dále se paní 

vychovatelka Vaníčková zúčastnila soutěží o Karlu IV., získala 1. místo v krajském kole „Evropa ve 

škole“ a čestné uznání v celostátním kole, dále čestné uznání v mezinárodní soutěži 

„Karel IV. očima dětí“ 

 

Od 11. 05. do 14. 05. proběhla pedagogická praxe studentky Moniky Syrovátkové z Pedagogického 

lycea v Liberci. 

                  

 

Zpracovala: Jarešová Alena,  

           vedoucí vychovatelka ŠD 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Karel IV. Očima dětí – slavnostní vyhlášení výsledků 
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Příloha č. 2 

 

 

HODNOCENÍ  MINIMÁLNÍHO  PREVENTIVNÍHO  PROGRAMU 

za školní rok 2015/2016 

 

 

 

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 od magistrátu města obdržela příspěvek ve výši 10 000,- Kč na prevenci kriminality.                                                                

Pokračovala spolupráce s obecně prospěšnou společností pro preventivní pomoc mládeži Maják  

a po dohodě s ní proběhly tyto besedy: 

Třída IV. A   27.10.2015 Drogy ze sámošky 

                       9.12.2015 Jsme parta? 

Třída IV. B     7.10.2015 Drogy ze sámošky 

                       4.11.2015 Jsme parta? 

Třída VIII. A  7.10.2015 Drogy 1. 

                       4.11.2015 Drogy 2. 

Třída VIII. B 27.10.2015 Drogy 1. 

                       9.12.2015 Drogy 2. 

   

Bloky programů trvaly v každé třídě vždy 3 vyučovací hodiny. 

Spolupráce se nám osvědčila, budeme pokračovat i další roky tak, aby programem prošly všechny 

ročníky. 

 

-pro třídy V. A a V. B  18. 1. 2016 Městská policie připravila přednášku o kyberšikaně a počítačové 

kriminalitě 

 

- pro třídy VII. A, B byla 21. 1. 2016 zorganizována v rámci prevence kriminality beseda strážníků 

Městské policie na téma Městská policie - její význam a úkoly, tabákový zákon, dopravní problematika. 

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 29. 6. 2016 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. 
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Nad rámec MPP byly uskutečněny tyto akce: 

 

- 2. 10. 2015 pro třídu VII. B exkurze do IOS – krajského policejního ředitelství v Liberci 

 

    

Add.2  
 Nebyly hlášeny v žádné třídě náznaky šikany, ani nebylo žádné školní šetření šikany.  

 

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 2015 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 školního psychologa Jiřího Lešáka. Tento projekt se připravoval od jara 2015. Oba turnusy 

proběhly v příjemné atmosféře střediska. Od dubna 2016 se připravoval třídenní harmonizační pobyt 

v penzionu U Kouckých v Bedřichově 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 odborný seminář na téma „Komunikace v týmu a vliv na okolí – 

efektivní řešení konfliktů“/ 16. 10. 2015/, školení „Pedagog mezi paragrafy“ /8. 2. 2016/. 

 

Kontrola programu 

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

školy. 

  

28. 6. 2016                                                               Mgr. Kopalová Jitka, metodik prevence                                                                               
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Příloha č. 3 
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Projekt Daruj knihu 

V. Hojsáková a D. Peroutka, nejlepší 

studenti 9. ročníku. 

D. Peroutka, držitel ceny  

„Nadaní žáci Jablonce n. N.“ 

P. Čermák držitel ceny Jablonce n. N. 

„Mimořádný čin roku“ 


