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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
Identifikátor zařízení:
Zřizovatel:

Ředitel školy:
E-mail:
www:
Zařazení do sítě škol

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola
Jablonec nad Jizerou, příspěvková organizace
512 43 Jablonec nad Jizerou 370
příspěvková organizace
71002723
650 046 072
Město Jablonec nad Jizerou
právní forma: obec, IČO 00275 778
512 43 Jablonec nad Jizerou, Náměstí 277
Mgr. Miroslav Kobr
reditel@zsjnj.cz
http://skoly.jablonec-krkonose.cz
01. 01. 2003

Škola sdružuje:
1. Mateřská škola

kapacita k 01. 09. 2003 50 dětí
kapacita plánovaná 50 dětí

IZO 107 586 177

2. Základní škola

kapacita k 01. 09. 2003 280 žáků
kapacita plánovaná 280 žáků

IZO 102 442 860

3. Základní umělecká škola

kapacita k 01. 09. 2003 300 žáků
kapacita plánovaná 300 žáků

IZO 108 009 785

4. Školní družina

kapacita k 01. 09. 2003 70 žáků
kapacita plánovaná 70 žáků

IZO 117 700 126

5. Školní jídelna MŠ

kapacita k 01. 09. 2003 70 jídel
kapacita plánovaná 70 jídel

IZO 102 878 501

6. Školní jídelna ZŠ

kapacita k 01. 09. 2003 400 jídel
kapacita plánovaná 400 jídel

IZO 102 878 269

Odloučené pracoviště školy:
Jablonec nad Jizerou 439
Školská rada:
-

školská rada byla zřízena radou města rozhodnutím č.19/5/05 dne 08. 12. 2005;
rada má 6 členů;
ve školním roce 2017/2018 proběhla čtyři jednání rady.

2. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY
Základní škola
-

vzdělávací program „ŠVP pro základní vzdělávání v Jablonci nad Jizerou“ č.j. 1/2007;
úplná Základní škola (9 tříd);
změny v organizaci vzdělávání neproběhly.
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Počet pedagogických pracovníků
Přepočtený počet pedagogických pracovníků
Počet pedagogických asistentů
Úvazek pedagogického asistenta
Počet vychovatelek ŠD
Úvazek vychovatelek ŠD
Počet provozních zaměstnanců
Přepočtený počet provozních zaměstnanců
Počet pracovníků ŠJ
Přepočtený počet pracovníků ŠJ
Celkový počet zaměstnanců

12
11,73
01 (+ 2 financováno z ESF)
00,25(+ 2 x 0,5 z ESF)
02
01,3
05
04,25
04
03,5
20

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Školní rok
2018/2019
Nastoupili
0
na jinou školu
mimo školství
Odešli
0
0
Údaje o pedagogických pracovnících
Pořadové
číslo

Jméno, pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání, aprobace

1.
Červinková Marie, učitelka, TU
1,0
VŠ – I. st., HV
2.
Šturmová Linda, učitelka, TU
1,0
VŠ – Ch, Př
3.
Grosmanová Monika, učitelka, TU
1,0
VŠ – I. st.
4.
Jurášková Lucie, učitelka, TU
1,0
VŠ – I. st.
5.
Herzová Marcela, učitelka, TU
0,73
VŠ – ČJ, D
6.
Javůrek Milan, učitel, zástupce ředitele
1,0
VŠ – Z, TV
7.
Kobr Miroslav, ředitel
1,0
VŠ – I. st., TV, NJ
8.
Křížová Zuzana, učitelka, TU
1,0
VŠ – I. st, AJ, TV
9.
Malíková Lenka, učitelka, TU
1,0
VŠ – D, RJ, NJ
10.
Šimůnek Jiří, učitel, TU
1,0
VŠ – ČJ, HV
11.
Štěpánková Martina, učitelka, TU
1,0
VŠ – Aj
12.
Egrt František, učitel
1,0
VŠ – M, F
Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru
OPZ

do 30 let
celkem/žen

31 – 40 let
celkem/žen

41 – 50 let
celkem/žen

51 – důchod
celkem/žen

důchodci
celkem/žen

celkem/žen

OPZ úplná
0
3/1
3/3
3/2
3/2
12/8
OZ
0
0
0
0
0
0
PZ
0
0
0
0
0
0
Žádná
0
0
0
0
0
0
Nové PP
0
0
0
0
0
0
Ukončené PP
0
0
0
0
0
0
Poznámky: OPZ – odborná a pedagogická způsobilost, OZ – pouze odborná způsobilost, PZ – pouze
pedagogická způsobilost, PP – pracovní poměr

Počet důchodců a plně nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole
nekvalifikovaných
důchodců
0
3
5

4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Počty zapsaných a zařazených žáků
zapsaní
do 1. roč. (25. 4. 2018)

žádosti o odklad
(červen 2018)

nastoupili
do 1. roč. (1. 9. 2018)

13

3
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zapsaní
do 1. roč. (25. 4. 2018)

žádosti o odklad
(červen 2019)

nastoupili
do 1. roč. (1. 9. 2018)

11

2
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V září 2019 nastoupilo do první třídy 8 žáků z toho 2 dívky a 6 chlapců.
5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Celkem žáků

1. září 2018 nastoupilo 125 žáků (75 dívek, 50 chlapců),
30. června 2019 bylo klasifikováno 125 žáků (74 dívek, 51 chlapců)
Celkový počet tříd
09
Žáci z jiných obcí
32
Průměr žáků na třídu
13,9
Průměr žáků na učitele
10,4
Prospěch žáků v 1. pololetí školního roku
-

s vyznamenáním
neprospěli
nepostoupili
snížené stupně z chování
počet neomluvených hodin

92 žáků, (73,6% žáků)
01 žák
00 žáků
00 žáků
00 žáků

Prospěch žáků na konci školního roku
-

s vyznamenáním
neprospěli
nepostoupil
snížené stupně z chování
počet neomluvených hodin
počet pochval

82 žáků, (65,6% žáků)
00 žáků
00 žáků
00 žáků
00 žáků
20 žáků

Přijímací řízení – přijetí na další školy:
z 9. ročníku odešlo
- na SOU
- na gymnázia
- na SOŠ
- na SUŠ
- na víceletá gymnázia

15 žáků
01 žák
02 žáci
11 žáků
01 žák
04 žáci
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Hodnocení výchovných výsledků
-

za celý školní rok nebyla udělena žádná snížená známka z chování;
ve škole se nevyskytla závažnější porušení školního řádu;
počet pochval se nesnížil.

Hodnocení výsledků vzdělávání:
-

k hodnocení úspěšnosti svých žáků používá škola i porovnání výsledků přijímacích zkoušek
na střední školy a odborná učiliště;
v českém a anglickém jazyce a v matematice jsou využívány projekty Klokan a NIQES;
letošní rok v přijímacím řízení – 14 žáků přijato v 1. kole, 1 přijat ve 2. kole;
v našem kraji si našlo budoucí SŠ nebo SOU 12 žáků, mimo kraj 3 žáci.

Přehled prospěchu žáků na konci školního roku 2018/2019
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
I. stupeň
6.
7.
8.
9.
II. stupeň

Počet žáků
11
16
20
15
14
76
10
13
11
15
49

Prospěli
s vyznamenáním
10
16
16
13
9
64
5
7
3
3
18

Prospěli

Neprospěli

1
0
4
2
5
12
5
6
8
12
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2018/2019

I. pololetí
II. pololetí
celkem školní rok

omluvených
celkem
Ø na 1 žáka
05 027
40,3
06 589
51,4
11 616
91,7

neomluvených
celkem
Ø na 1 žáka
0
0
0
0
0
0

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Zpráva metodika primární prevence je přílohou hlavní zprávy na straně 12.
7. ÚDAJE O DVPP
-

Pedagogičtí pracovníci se průběžně účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
ve svých oborech (školení a semináře v Liberci, Semilech a Jilemnici);
Všichni pedagogičtí pracovníci procházejí školeními v rámci inkluze;
Jedna učitelka úspěšně studuje program výchovného poradenství na Filozofické fakultě UK
v Praze.
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8. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
Organizace, s kterými škola spolupracuje:
-

Městský úřad v Jablonci nad Jizerou;
Základní škola v Rokytnici nad Jizerou a v Harrachově;
Červený kříž;
TJ Sokol Jablonec nad Jizerou;
SDH Jablonec nad Jizerou.

Přehled aktivit školy
-

žáci využívají v rámci pitného režimu na chodbě I. stupně zařízení na úpravu pitné vody;
škola umožňuje ve spolupráci s místní TJ (za minimální poplatek) lyžařský výcvik již v páté
třídě a následné lyžování v hodinách TV v dalších postupných ročnících;
třetí a čtvrtá třída absolvuje každoroční plavecký výcvik;
škola umožňuje individuální přístup k výuce talentovaným žákům a sportovcům;
žáci školy se účastní mnoha soutěží v rámci požárního sportu, červeného kříže a různých
sportovních odvětvích, ve kterých dosahují dobrých výsledků;
škola plánovitě zajišťuje exkurze a kulturní akce ve škole, v kulturním domě i mimo město.

Kroužky
kroužek vaření
výtvarný kroužek
Sportovní akce
Přespolní běh (škola – společný projekt se ZŠ Rokytnice a ZŠ Harrachov)
Malá kopaná (okrsek)
Atletický čtyřboj (okres)
Olympijské hry (okres)
Sportovní den (škola)
Lyžařský výcvik (5. třída)
Plavecký výcvik (3. a 4. třída)
Kultura
Divadla pro I. stupeň – KD Jablonec (4x)
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – II. stupeň (2x)
Divadlo Mladá Boleslav – II. stupeň (1x)
Výstavy – Vánoce a Velikonoce (škola)
Kulturní pořad – „Patříme k sobě“ (handicapovaní)
Taneční vystoupení ZUŠ (2x)
Exkurze
Educa – veletrh vzdělávání v Liberci
Burza škol – Turnov
Praha – trasy pro 5., 7. a 9. třídu (projekt ŠVP)
Krkonoše – trasy pro 1. – 9. třídu (projekt ŠVP)
Návštěvy muzeí v okolí (Vysoké, Jilemnice, Paseky)
Výjezdy do iQLANDIA v Liberci
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Ostatní činnost
Dopravní hřiště
Přednášky – třídy (dopravní výchova, kriminalita, šikana)
Dopravní soutěž – okresní kolo
Účast v okresních kolech olympiád v Pythagoriádě a AJ
9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na škole kontrolní činnost ze strany ČŠI.
10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Zpráva je přílohou hlavní zprávy na straně 26.
11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Škola byla ve školním roce 2018/19 zapojena do rozvojového programu „Šablony II“, který je
financován Evropským sociálním fondem.
12. ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY
-

-

„Krkonoše“
V rámci ŠVP – různě obtížné trasy pro všechny ročníky zaměřené nejen na poznání
nejbližšího okolí Jablonce, ale také na další místa Krkonoš.
„Praha“
V rámci ŠVP – 5., 7. a 9. ročník se seznamuje s důležitými místy historie i současnosti
v našem hlavním městě

13. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ
VE VZDĚLÁVÁNÍ
Při základní škole pracuje odborová organizace. Její činnost neovlivňuje proces plnění úkolů
ve vzdělávání.
14. PORADENSKÉ SLUŽBY
výchovný poradce
zpráva je přílohou hlavní zprávy na straně 10
inkluze
žáci se specifickými poruchami učení jsou vzděláváni podle doporučení poradenských zařízení
podle individuálních vzdělávacích plánů v rámci stupně jejich podpůrných opatření;
talentovaní a sportovně nadaní žáci
mají možnost rozvíjet se v různých vzdělávacích oblastech za pomoci školy, která umožňuje
přístup do učebny výpočetní techniky, poskytuje literaturu i pedagogickou pomoc. Škola vytváří
podmínky v podobě individuálních plánů výuky (s možností doplnění učiva).
V Jablonci nad Jizerou 26. září 2019
Mgr. Miroslav Kobr
9

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE
ZŠ JABLONEC NAD JIZEROU
Volba povolání
Žáci devátého ročníku spolu s žáky osmého ročníku navštívili 11. října již 12. ročník
veletrhu EDUCA MY JOB LIBEREC, kde se prezentovaly střední školy nejen z Libereckého
kraje. 8. listopadu dále navštívili tradiční Burzu středních škol v Turnově. Během obou návštěv
měli možnost seznámit se s jednotlivými obory a klást otázky nejen zástupcům škol, ale rovněž
jejich žákům.
Individuálně využívali budoucí studenti možností seznámení se zvoleným oborem
prostřednictvím dnů otevřených dveří na jednotlivých středních školách.
Některé střední školy vyslali své zástupce přímo k žákům 8. a 9. třídy na naší škole, aby
je seznámili s možnostmi studia, informovali je o konkrétní situaci na svých školách
a požadavcích u přijímacího řízení. ISŠ ve Vysokém nad Jizerou připravila pro zájemce
o studium interaktivní den přímo v areálu školy, kde si formou soutěže žáci vyzkoušeli
praktickou stránku budoucího studia.
29. dubna žáci osmého ročníku navštívili Úřad práce v Semilech, kde absolvovali
program pro budoucí uchazeče středních škol týkající se volby povolání.
Z celkového počtu 15 žáků 9. třídy byli 2 přijati na gymnázium, 11 na střední odborné
školy, 1 na střední uměleckou školu a 1 do učebního oboru. 4 žáci z 5. třídy byli přijati
na osmileté gymnázium do Semil.

IVP
Individuální vzdělávací programy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
zpracovali třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími a jejich plnění bylo průběžně
sledováno a konzultováno. Pravidelně byly uskutečňovány pedagogické intervence žákům
se specifickými vzdělávacími potřebami.
V průběhu školního roku navštívily školu paní Mgr. Lenka Marková a paní Mgr. Věra
Provazníková z PPP Semily, provedly plánovaná vyšetření dětí, hovořily jednotlivě s rodiči
i učiteli a navrhovaly další možná řešení v jejich vzdělávání.
Chování
Problémové chování některých dětí bylo projednáváno s rodiči za účasti vedení školy
a byla přijata opatření k nápravě.
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Další méně závažné přestupky jsme řešili v průběhu školního roku individuálně
s třídními učiteli.
Doplňující informace
Jako výchovný poradce jsem se zúčastnila setkání výchovných poradců v říjnu
v Rokytnici nad Jizerou a v březnu v Semilech na ÚP, setkání pořádala PPP Semily. V průběhu
roku jsem pokračovala v doplňkovém studiu „Studium pro výchovné poradce“ na Filozofické
fakultě UK v Praze a účastnila se školení a seminářů.

V Jablonci nad Jizerou 17. září 2019
Mgr. Martina Štěpánková, výchovná poradkyně ZŠ
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ZŠ JABLONEC NAD JIZEROU
MPP je sestaven a zajištěn metodikem primární prevence s podporou vedení školy.
Pedagogický sbor s metodikem spolupracuje a snaží se začlenit prevenci do svých předmětů
v rámci možností i souladu s probíraným učivem.
Pomocí MPP se snažíme snížit rizika a vlivy, které mohou narušit zdravý vývoj jedince
(trestná činnost, zneužívání návykových látek, záškoláctví, šikana, vandalismus a rasismus)
a zvyšovat odolnost žáků vůči těmto jevům. Podílíme se na vytváření hodnotového systému
žáků a snažíme se o jejich zapojení do řady volnočasových aktivit. Důležitá je i spolupráce
s rodiči (individuální spolupráce s rodiči problémových dětí, informační a propagační materiál).
O efektivnosti aktivit nás nejlépe informuje zpětná vazba od žáků (dotazníky, aktivní účast
na akcích spojených se SPJ, zájem o sportovní činnosti a jiné mimoškolní aktivity, apod.).
Volnočasové aktivity jsou jednorázové – sportovní dny, školní přebory, výtvarné
a literární soutěže, kulturní akce nebo v podobě zájmových kroužků, které nabízí základní škola,
základní umělecká škola nebo sportovní kluby. Škola se účastní i řady sportovní akcí
pořádaných v rámci oblasti Jilemnicka a Libereckého kraje (atletika, fotbal, florbal, volejbal,
vybíjená, basketbal).
Během školního roku prošli naši žáci několika preventivními programy. Zúčastnili jsme se
programů Hrou proti AIDS a divadelního preventivního představení Nebuď blbá, které
zorganizovali studenti semilského gymnázia. Dále jsme byli pozvání na besedu o kyberšikaně,
pořádanou představiteli Policie ČR. Pravidelnou přednášku pro nás uspořádala společnost
Sananim na téma Závislost na alkoholu. Všechny tyto aktivity byly určeny žákům II. stupně.
S mladšími ročníky jsme se opakovaně zúčastnili projektu Bezpečnost na silnici, pořádaného
Libereckým krajem.
Dále probíhá snaha o úzkou spolupráci se ZŠ v Rokytnici nad Jizerou, která se
spoluúčastní při různých akcí v rámci SPJ. Pravidelně spolupracujeme na společném pořádání
přespolního běhu pro žáky obou škol.
Během školního roku jsou začleňovány besedy s metodikem PP (témata: drogová
závislost, prevence pohlavních chorob, plánované rodičovství, partnerské vztahy, mezilidské
vztahy, co s volným časem, problematika trestné činnosti, rasismus a xenofobie, šikana,
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kyberšikana atd.). Metodik prevence připravuje i ostatní přednášky v rámci sociálně
patologických jevů ve spolupráci s ostatními pedagogy, výchovným poradcem nebo odborníky
pro danou problematiku.
Snažíme se, aby se prevence sociálně patologických jevů stala součástí vyučovacích
předmětů (v ŠVP je zatím začleněna do vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Člověk
a příroda v konkrétních předmětech občanská a rodinná výchova, výchova ke zdraví
a přírodopis).
Kromě vnitřního poradenství je významná spolupráce s odborníky v PPP, OSPOD,
kurátorem pro mládež, policií nebo lékařem.
Jako metodické pomůcky využíváme propagační materiál, odbornou literaturu, internet,
DVD, časopisy apod. Důležité informace získáváme i na každoročním setkání metodiků
prevence, které pořádá PPP a OSPOD.
MPP se snažíme plnit podle plánu sestaveného na začátku školního roku. Využíváme
také neplánované příležitosti, které by mohly napomoci k dosažení vytyčených cílů MPP.
Ve školním roce 2018/2019 došlo pouze k méně závažným problémům z oblasti sociálně
patologických jevů, které jsme vyřešili v rámci školy. Ke konci školního roku, při projednávání
chování na pedagogické poradě, nebylo uděleno žádné kázeňské opatření.

V Jablonci nad Jizerou, 30. června 2019
Mgr. Milan Javůrek, metodik PP
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Adresa školy:

Mateřská škola, Letná 439
512 43 Jablonec nad Jizerou

Zřizovatel:

Město Jablonec nad Jizerou

Počet tříd, počty dětí:
Počet tříd

Počet dětí

Průměr dětí na třídu

Průměr dětí
na učitelku

2

35

18

12

Počet dětí končících docházku do mateřské školy:
Počet dětí s OŠD:
Počet dětí zapsaných pro rok 2014/2015:
Počet pedagogických pracovníků:
Počet provozních zaměstnanců:

08
03
38
03
03

2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES
Koncepce školy
V každodenních činnostech soustavně plníme všechny cíle vzdělávacích oblastí rámcového
vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. V oblasti Dítě a jeho tělo (oblast biologická) je
to fyzický rozvoj a rozvoj pohybové koordinace, rozvoj jemné motoriky, rozvoj koordinace ruky
a oka, osvojování dovedností v sebeobsluze, ochrana zdraví a bezpečí. V oblasti Dítě a jeho
psychika (oblast psychologická) se jedná o rozvoj jazyka a řeči, zejména pak o výslovnost,
gramatickou správnost řeči, porozumění, dorozumívání se a vyjadřování. Rozvoj poznávacích
schopností a funkcí, představivosti a fantazie je zaměřen na vnímání, pozornost a soustředění,
paměť, tvořivost, vynalézavost, fantazii, rozvoj schopnosti rozlišování obrazových a grafických
symbolů, grafické vyjadřování, časoprostorovou orientaci a základní předmatematické
představy, početní a číselné operace a pojmy a řešení problémů a učení. V oblasti sebepojetí,
citů a vůle se zaměřujeme na rozvoj sebevědomí, sebeuplatnění, sebeovládání a přizpůsobivost.
Oblast Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) zahrnuje komunikaci s dospělými, druhými
dětmi, spolupráci při jednotlivých činnostech a rozvoj sociability. V oblasti Dítě a společnost
(oblast sociálně-kulturní) seznamujeme děti se společenskými pravidly a návyky, učíme je
zařazovat se do společnosti, provázíme je světem kultury a umění. Poslední oblastí je Dítě a svět
(oblast environmentální). Tady děti získávají poznatky a sociální informovanost o světě, vztah
k životnímu prostředí a adaptibilitu ke změnám.
Naším cílem je vytvořit mateřskou školu s vysokou úrovní pedagogického přístupu
ke vzdělávání dítěte, příjemným klimatem a s hodnotným zázemím pro rodinu. Podstatná je
pro nás individualita dítěte, věkové i osobnostní zvláštnosti, jeho rodinné zázemí. Pracujeme
s dítětem od prvního do posledního dne jeho pobytu v mateřské škole, jsme jeho partnery
a průvodci. Učíme ho komunikovat, jednat samostatně a bezpečně ve všech sociálních situacích.
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U mladších dětí chceme především doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajistit
prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů a zdrojem spolehlivých základů
do života i vzdělávání. Starší děti budou individuálně vedeny k dovednostem, které jim zajistí
předpoklady pro pokračování ve vzdělání tím, že za všech okolností budou maximálně
podporovány individuální rozvojové možnosti dítěte a umožňováno tak každému dítěti dospět
k optimální úrovni osobnostního rozvoje a učení.
Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Ke splnění
tohoto úkolu je nutno rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví,
napomáhat mu v chápání okolního světa i učit dítě žít ve společnosti ostatních, přibližovat mu
hodnoty touto společností uznávané.
ŠVP se snaží maximálně přizpůsobovat vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním
a emocionálním potřebám dětí předškolního věku. Možnosti a rozvojové předpoklady dětí jsou
kritériem pro uplatnění vhodných metod práce. Součástí ŠVP PV je i výuka hry na zobcovou
flétnu pod vedením Vlasty Švandové. Děti se hravou formou seznamovaly s nástrojem
zobcovou flétnou. Naučily se prstoklad několika tónů a postupně zahrály některé jednoduché
písničky. Děti byly vedeny k lásce k hudbě a zpěvu. Hra na zobcovou flétnu působí rovněž
preventivně ke vzniku respiračních onemocnění, protože děti se nenásilně učí správnému
dýchání a hospodaření s dechem.
Součástí ŠVP PV je dále výuka angličtiny pro děti pod vedením Martiny Štěpánkové.
Výuka je určena dětem z druhého oddělení, navštěvovalo ji tedy 18 dětí. Děti se hravou formou
seznamovaly se základy anglického jazyka. S pomocí obrázků poznávaly, že existuje i jiná řeč,
než český jazyk. Angličtina pro děti je dobrým základem pro výuku cizího jazyka v ZŠ.

Logopedická péče
V mateřské škole je zajišťována logopedickou asistentkou Bc. Vlastou Švandovou. Pracuje
pod supervizí Mgr. Nadi Pilařové a Mgr. Kateřiny Šírové z Masarykovy městské nemocnice
v Jilemnici. Nutná je spolupráce s rodiči, kteří musí s dětmi doma pracovat na odstranění chybné
výslovnosti. Logopedickou péči využívalo 12 dětí. Logopedická péče má stále vzrůstající
tendenci. V řeči dětí se objevuje rok od roku více logopedických vad. V letošním roce
se podařilo u všech dětí, které nastupují v září do školy, odstranit chybnou výslovnost.

Akce pro rodiče
V letošním roce bylo setkávání s rodiči tradiční. O setkávání byl zájem.
10. 9. 2018

Informativní schůzka

18. 9. 2018

Dílna pro rodiče – malování na kameny

11. 10. 2018

Dílna pro rodiče a děti – výroba podzimníčků

29. 11. 2018

Vánoční dílna pro rodiče a děti

13. 12. 2018

Vánoční besídka pro rodiče a děti

8. 1. 2019

seminář Předškolní příprava pod vedením Mgr. Markové z PPP Semily
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Kulturní akce
Každoročně zařazujeme pro děti několik návštěv divadelních představení a koncertů. Cílem
je vést děti k lásce k umění, rozvíjet u nich estetické cítění a naučit se správnému chování
na společenských akcích.
29. 11. 2018

Hudební pořad Dagmar Čemusové Putování za vánoční hvězdou

4. 12. 2018

Divadélko Šternberk Povídání o pejskovi a kočičce

7. 12. 2018

Divadelní představení Půjdem spolu do Betléma v KD

3. 6. 2019

Sférické kino pohádka Podmořský svět

4. 6. 2019

Hudební pořad Dagmar Čemusové Ptačí sněm

Výlety
6. 6. 2019
celodenní výlet na hrad Pecka. Zde byl připraven program pana Vladimíra
Pěnkavy. Jednalo se o hranou pohádku Princ Bajaja s využitím živých zvířat. Dále děti
postupovaly po hradě na jednotlivá stanoviště. Byla to výstava draků výtvarnice Ivany
Pěnkavové, prohlídka středověkých zbraní a brnění, setkání se skutečnými zvířaty – koněm,
kozou a ovcemi, dobývání hradu katapultem, mletí obilí, výroba nitky ze lnu či stavba
středověkého města.
V letošním roce byl výlet financován z programu OP VVV – Projektový den mimo školu

Sportovní akce
Sportovní akce jsou u dětí oblíbené svou atmosférou soutěživosti a vzájemné pomoci.
Cíleně jsou zaměřené na rozvoj fyzické zdatnosti i psychické odolnosti.
21. 1 – 25. 1. 2019

Lyžařský výcvik na vleku v Pasekách nad Jizerou

6. 2. 2019

Sportovní miniolympiáda v Rokytnici nad Jizerou

18. 2. – 8. 4. 2019

Sportovní školička

13. 3. – 29. 5. 2019

Plavecký výcvik v Jilemnici

Společenské akce
19. 10. 2018

Pečení jablíček na zahradě MŠ

14. 11. 2018

mašličkový den

3. 12. 2018

Mikulášská nadílka v MŠ

13. 12. 2018

Vánoční besídka v MŠ

17. 12. 2018

Návštěva vánoční výstavy v ZŠ

18. 12. 2018

Vánoční nadílka v MŠ

13. 2. 2019

Modrobílý den

15. 4. 2019

Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ

23. 4. 2019

Návštěva 1. třídy ZŠ s budoucími školáky

31. 5. 2019

Oslava MDD - karneval, zmrzlina, malování křídami na náměstí

13. 6. 2019

Závěrečné fotografování - společné foto

16

13. 6. 2019

Slavnostní rozloučení se školáky v MŠ

Výsledky hospitační činnosti
Ve školním roce 2018/2019 vykonala zástupkyně ředitele pro mateřskou školu 2 hospitace
u učitelky Zdeňky Šablaturové a 2 hospitace u učitelky Marie Kobrové. Obě učitelky odvádějí
vysoce profesionální práci. Pracují v souladu s RVP PV a plní cíle a úkoly ŠVP PV. Svoji práci
stále obohacují o nové prvky, snaží se pracovat dle aktuálních trendů. Využívají také poznatky
získané na seminářích, školení či samostudiem.

Spolupráce s rodiči
Cílem mateřské školy je vytvářet potřebnou důvěru mezi rodiči a školou. Snahou je, aby
v oblasti výchovy a vzdělávání byli rodiče a škola rovnocennými partnery. Do akcí pořádaných
Mateřskou školou pro rodiče se zapojovali dle svých možností. V letošním roce nebylo nutno
řešit žádný zásadní incident. Ze strany rodičů se jednalo spíše o dotazy než o připomínky.

Spolupráce s odborníky
Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou Semily, kterou
zastupuje Mgr Marková. U třech dětí bylo provedeno přešetření školní zralosti. Všem dětem byl
doporučen OŠD. O OŠD zažádali rodiče. U dvou dětí byl přiznán 2. stupeň pedagogické
podpory.
Výborně funguje spolupráce s Mgr. Pilařovou a Mgr Šírovou, které jsou supervizorky
logopedické asistentky Bc. Švandové.

Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi
Nejužší spolupráce je se Základní školou a Městským úřadem v Jablonci nad Jizerou.
Ve spolupráci s Městským úřadem se uskutečnila údržba zahrady, byla zadána výroba nové
pergoly nad pískoviště a smontování zahradního domku na uskladnění zahradního nářadí
a sekačky.
Obnovuje se rovněž spolupráce s ostatními Mateřskými školami v okolí. V rámci MAS
„Přiďte pobejt!“ začal fungovat Klub ředitelek.
Ve dnech 20. 5. 2019 – 31. 5. 2019 prováděla souvislou pedagogickou praxi studentka
prvního ročníku SOŠ pedagogické v Nové Pace Klára Křížová. Vedoucí praxe byla Vlasta
Švandová.

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MŠ
Kvalifikace

všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikaci

Účast na vzdělávacích akcích
Vlasta Švandová
Zdena Šablaturová

20. 11. 2018 – hudební seminář Veselé počítání v Semilech
2. 5. 2019 – Klub ředitelek MŠ Poniklá
28. 11. 2018 – seminář Proč děti zlobí ve Studenci

Aktivity pedagogických pracovníků: všechny učitelky se podílely na nácviku besídek,
organizovaly společně akce pro děti i rodiče, kulturní a sportovní akce,
přispívaly články do místního časopisu Jizeran. Marie Kobrová vede
kroniku školy, Zdeňka Šablaturová zajišťuje výzdobu mateřské školy.
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4. OBLAST MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ
Revize

12. 9. 2018 – revize výtahů
20. 2. 2019 – revize hasicích přístrojů
29. 4. 2019 – revize tělocvičného nářadí a vybavení zahrady

Opravy

vyřezání dřevin na zahradě MŠ
nátěr a opravy dřevěného vybavení zahrady
demontáž pergoly nad pískovištěm, zadána výroba nové

Materiální vybavení – nákup
průběžné vybavování hračkami a didaktickým materiálem
nábytková sestava do třídy Sluníček
zahradní stoly
zahradní domek na nářadí a sekačku

V Jablonci nad Jizerou 2. září 2019
Bc. Vlasta Švandová

18
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7. Údržba a výstavba školy

1.

Základní údaje o škole

Název:
Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou
Adresa:
512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439
Odloučená pracoviště:
512 42 Poniklá 148
512 11 Vysoké nad Jizerou, nám. Dr. Kramáře 124
Zřizovatel školy:
Město Jablonec nad Jizerou
právní forma: obec, IČO 00275778
512 43 Jablonec nad Jizerou, Náměstí 277
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
710 02 723
IZO:
108 009 785
Ředitel ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou:
Mgr. Miroslav Kobr
Ředitel pro ZUŠ Jablonec nad Jizerou:
Jana Bartoníčková, DiS.
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2.

Organizace výuky

2.1

Vzdělávací program
Výuka se od 1. 9. 2012 řídí podle ŠVP Základní umělecké školy Jablonec nad Jizerou.
Studijní obory

2.2

hudební

hra na klavír
hra na housle (ve školním roce 2018/2019 – 1. pololetí)
hra na zobcovou flétnu
hra na příčnou flétnu
hra na kytaru
sólový zpěv
sborový zpěv – Skřivánek, Mládí

výtvarný

výtvarná tvorba
keramika

taneční

scénický tanec
Počet žáků

2.3

Celkem:

300 žáků

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně dramatický
obor

103

82

0

Individuální Kolektivní
100

15
Počet dojíždějících žáků

2.3.1

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

počet žáků

% z celkového
počtu žáků

počet žáků

% z celkového
počtu žáků

počet žáků

% z celkového
počtu žáků

100

83,3%

75

73,5%

64

82%

Celkem žáků:
300
Dojíždějících žáků: 239

80 %

3.

Pracovníci školy

3.1

Údaje o pedagogických pracovnících

Celkový počet zaměstnanců:
Počet interních pedagogických pracovníků:
Počet externích pedagogických pracovníků:
Průměrný věk pedagogického sboru:
Úvazky interních PP:

13
11
00
47
07,98

Věk

Do 30 let

31- 40 let

41 – 50 let

51 – 62 let

Počet PP

1

2

4

4
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Přehled kvalifikace interních pedagogických pracovníků
(kvalifikovanost podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění
pozdějších předpisů)
Pořadové číslo

Pracovní
zařazení

Úvazek

Kvalifikace,
vzdělání

Pedagogická
praxe

1

ředitelka pro ZUŠ

1

2

učitelka

3

učitelka

0,42

VŠP

35

4

učitelka

0,52

VŠP

19

5

učitel

0,26

Absolutorium
konzervatoře

27

6

učitelka

1

Masarykova
univerzita Brno

32

7

učitelka

0,52

Absolutorium
konzervatoře

39

8

učitelka

1

VŠP

14

9

učitelka

1

SŠ, 3leté studium
konzervatoř Praha

25

10

učitelka

1

SPŠ

18

11

učitelka

1

Absolutorium
konzervatoře

26

Absolutorium
konzervatoře

5

0,26 (jen 1. pol.) VŠP, FS I

19

Kvalifikace vyjádřená v procentech
Kvalifikovaní pracovníci
počet – vyjádření v procentech

Nekvalifikovaní pracovníci
počet – vyjádření v procentech

Hudební obor

8 – 100%

0 – 0%

Výtvarný obor

2 – 100%

0 – 0%

Taneční obor

1 – 100%

0 – 0%

3.2

Údaje o ostatních pracovnících

Úvazek NP: 1,0
funkce
uklízečka
školník

úvazek

30 – 49 let

1

x

0,2

50 – 70 let
x
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4.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jméno

Název akce

Doklad

Friede Hana

Cyklus seminářů komorní hry 3/2019

Osvědčení

Friede Hana

Cyklus seminářů komorní hry 6/2018

Osvědčení

Friede Hana

Interpretační kurzy Litomyšl 7/2019

Osvědčení

Kavánová Květa

Klub sbormistrů – cyklus celostátních
seminářů 7/2019

Osvědčení

Jelínková Milena

Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém
postižení

Osvědčení

Bartoníčková Jana

Informační seminář k novele vyhlášky
č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání

Potvrzení o účasti

5.

Výsledky výchovy a vzdělávání

5.1

Prospěch, ukončení studia, přijetí na školu s uměleckým zaměřením

S vyznamenáním prospělo:
Úspěšně ukončilo studium I. stupně:

HO
TO
VO
Úspěšně ukončilo studium II. stupně:
HO
Přijato na školu s uměleckým zaměřením:
5.2

Účast na soutěžích



Podzimní fantazie – Jablonec nad Nisou



Iuventus in Praga Cantat

242 žáků
007 žáci
001 žáci
012 žáků
001 žák
002 žáci

PS Mládí – absolutní vítěz celé soutěže + zisk zvláštní ceny poroty za kultivovaný
vokální projev


Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR – sborový zpěv – Turnov
Dívčí sbor Mládí – 1. místo s postupem do národního kola
o zvláštní cena za nejlepší provedení skladby a capella
DPS Skřivánek – 1. místo
o zvláštní cena pro sbormistryni Květu Kavánovou za příkladnou práci s přípravným
sborem
o Magdalena Jarošová získala Zvláštní cenu - "za citlivou klavírní spolupráci"



Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR – Komorní hra s převahou dechových nástrojů – Semily
Trio Aneta Drmlová, Radka Nedomlelová, Nela Sadílková – 1. místo s postupem
do krajského kola
Trio Aneta Drmlová, Magdalena Jarošová, Nikola Votrubcová – 1. místo
s postupem do krajského kola
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Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR – Komorní hra s převahou dechových nástrojů – Česká
Lípa
Trio Aneta Drmlová, Radka Nedomlelová, Nela Sadílková – 2. místo
Trio Aneta Drmlová, Magdalena Jarošová, Nikola Votrubcová – 2. místo



Novopacký slavíček
Adam Kobos – 1. místo
Kateřina Kobrlová – 1. místo
Gabriela Votrubcová – 3. místo
duo Nikola Votrubcová a Adam Kobos – 1. místo
trio Aneta Patočková, Gabriela Votrubcová, Kateřina Kobrlová – 3. místo



Tanec srdcem 2018
Choreografie „Tak to teda ne!“ – ocenění za hudebně pohybovou souhru
Choreografie „Louka plná květů“ – ocenění za pohybovou připravenost



Ústřední kolo soutěže ZUŠ ČR – sborový zpěv – Litomyšl
Dívčí sbor Mládí - 1. Místo



Musica Orbis Prague choir festival
PS Mládí – Zlaté pásmo v kategorii duchovní hudby
PS Mládí – Speciální cena za skvělou vokální kulturu

6.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Říjen

Představení „O životě jedné republiky“ - k 100. výročí od založení republiky
(naši školu zastupovala Šárka Slavíková, hráno celkem v pěti městech: Liberec,
Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Železný Brod a Turnov
Podzimní fantazie velmi úspěšné představení – Jablonec nad Nisou

Listopad

Žákovský koncert
Rozsvícení vánočního stromu – Jablonec nad Jizerou

Prosinec

Rozsvícení vánočního stromu – Vysoké nad Jizerou
Vánoční koncert – KD Jablonec nad Jizerou
Vánoční koncert – kostel sv. Michaela Rokytnice nad Jizerou
Vystoupení TO – KD Jablonec nad Jizerou
Vánoční koncert žáků H. Friede – Rokytnice nad Jizerou
Vánoční koncert žáků J. Bartoničkové – ZŠ Vysoké nad Jizerou
Vystoupení žáků H. Friede v DD Rokytnice nad Jizerou
Vánoční koncert H. Friede – ZŠ Poniklá
Vánoční koncert žáků M. Jelínkové – sál ZUŠ
Vánoční koncert žáků K. Kavánové – sál ZUŠ
Vánoční koncert H. Friede – ZŠ Vysoké nad Jizerou
Vánoční koncert sborů Skřivánek a Mládí – Jablonec nad Jizerou
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Leden

Vítání občánků
Iuventus in Praga Cantat – PS Mládí – Praha

Únor

Žákovský koncert
Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR – Komorní hra s převahou dechových nástrojů –
Semily

Březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR – Komorní hra s převahou dechových nástrojů –
Česká Lípa
Krajské kolo ZUŠ ČR – Sborový zpěv – Turnov
Žákovský koncert
Vystoupení v DD Rokytnice n. Jizerou – HO a TO

Duben

Novopacký slavíček
Žákovský koncert – Koncertní sál ZUŠ

Květen

Představení autorské tvorby TO – KD Jablonec nad Jizerou
Absolventské představení TO – KD Jablonec nad Jizerou
Třídní přehrávka Hany Friede – ZŠ Vysoké n. Jiz.
Vernisáž výtvarných prací – kostel sv. Jakuba, Poniklá
Krajské kolo ZUŠ ČR – Sborový zpěv – Litomyšl
Pěvecký sbor Mládí slaví 60 let! – KD Jablonec nad Jizerou, hosté:
DPS Skřivánek, Věra Poláchová, Ivana Housová, Doodles – gay pěvecký sbor
ZUŠ OPEN – Jablonec nad Jizerou – taneční, výtvarný a hudební obor
• 15:00 - 17:00 – Tvoříme pro radost – tvořivá dílna v prostoru pod balkonem
ZUŠ, v prostorách ZUŠ bude probíhat výstava výtvarného oboru
• 16:00 - 17:30 – Tančíme pro radost - zahrada pod ZUŠ
• 18:00 – Hrajeme a zpíváme pro radost – Závěrečný koncert v kostele sv.
Prokopa
Výstava výtvarné tvorby a keramiky, chodby ZUŠ
Noc kostelů – Harrachov
Třídní přehrávka Hany Friede – DDM Rokytnice nad Jizerou

Červen

Třídní přehrávka Mileny jelínkové – koncertní sál ZUŠ
Třídní přehrávka Hany Friede – ZŠ Poniklá
Třídní přehrávka Jiřího Horčičky – Koncertní sál ZUŠ
Výstava VO a keramiky – chodby ZUŠ
Taneční akademie – KD Jablonec nad Jizerou
Třídní přehrávka Jany Bartoničkové – Koncertní sál ZUŠ
Absolventský koncert HO – Koncertní sál ZUŠ
Závěrečné představení TO – KD Jablonec nad Jizerou - dopolední představení
pro školy, večerní představení
Třídní přehrávka Magdaleny Jarošové a Ivany Housové – Koncertní sál ZUŠ
Slavnostní rozloučení MŠ – Obřadní síň Rokytnice n. Jiz. - žáci K. Kavánové
Podvečer se ZUŠ – Pilišťata - HO, TO
Třídní přehrávka Květy Kavánové – Koncertní sál ZUŠ
PS Mládí – Praha – Musica Orbis Prague choir festival
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Údržba a výstavba školy

7.

V průběhu školního roku 2018/2019 byly:
-

naladěny a opraveny klavíry a pianina,
zakoupeny učební pomůcky, hudební nástroje, učebny vybavovány novým výukovým
materiálem
několik tříd bylo vybaveno novými světly
proběhly drobné opravy v budově školy
dvě třídy a část chodby byly vymalovány
do celé školy jsme pořídili nové rámy na obrázky

V Jablonci nad Jizerou dne 27. září 2019
Jana Bartoníčková, DiS.
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Příjmy a výdaje v ZŠ, MŠ a ZUŠ v roce 2018
Výdaje
DHM pánev
DDHM (DKP)
Potraviny
Režijní materiál
Úklidové prostředky
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Vodné stočné
Bankovní poplatky
Nájemné KD
Internet + telefon
Školení
Služby ostatní
IT služby
Pojistné
Daně + správ. popl.

ZŠ

MŠ

ZUŠ

48 770,80

47 481,52

56 725,00

144 279,10
31 182,67
539 897,80
152 308,60
35 863,00
44 658,00

42 317,84
14 666,83
149 737,00
36 922,65
4 844,00
30 781,00

126 556,50
11 797,79
149 737,00
36 361,20
45 501,00
10 000,00

13 815,00

J ZŠ

J MŠ

553 841,00
11 196,00
955 256,50
26 570,29
28 466,66

6 393,00
205 940,50
5 943,00
8 375,00

36 132,70

5 180,00

38 411,00

4 026,00

20 097,00

1 380,00

Mzdové náklady
641 091,00
Hradišťan
Dar EMBA
Revize
Poštovné+předplatné
Výdaje celkem:
1 690 277,0

42 000,00

138 716,00

349 338,00

Příjmy
Dotace MÚ
Školné + družina
Stravné
Hradišťan
Volby
Úroky
Dar EMBA
Zájezd Anglie
Příjmy celkem:

372 776,8

630 671,5 1 962 181,0

10 629,00
2 935,00

CELKEM
553 841,00
170 566,30
1 161 197,00
345 666,70
94 488,95
839 371,80
272 354,20
89 143,00
85 439,00
19 768,00
18 995,00
88 483,73
10 800,00
63 914,00
86 128,62
111 141,40
2 285,46

17 889,00 1 189 034,00
42 038,00
20 000,00
25 776,30
12 414,00
258 104,5 5 302 846,0

2 850 000,0
26 450,00

45 800,00

645 580,00
1 327 158,0

11 800,00
20 000,00

717 830,00
214 743,00 1 541 901,00
49 200,00
11 800,00
1 239,30
20 000,00
110 840,00
5 302 810,00

Odpisy

881 178,00

ZISK/ZTRÁTA

- 36,00

V Jablonci nad Jizerou 28. března 2019
Milena Kopalová
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