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Kdo jsme 
 

Škola je od roku 1992 zařazena do sítě škol MŠMT. Po celou dobu své existence funguje jako 

nestátní neziskové zařízení pro děti od šesti do patnácti let. 
Mozaika poskytuje dětem základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti a 

předpoklady. V pedagogické práci klade velký důraz na individuální přístup, vstřícný postoj k dítěti, 

etickou výchovu a úzkou spolupráci s rodinou. 
Smyslem školy je vytvářet prostředí, které dětem umoţní rozvíjet zdravé sebehodnocení, 

tvořivost, touhu po nových zkušenostech, po poznání, moţnost utvářet svůj charakter a budovat a 
udrţovat pozitivní vztahy. 

 

 
 

Forma právní existence 
 

Zřizovatelem školy je občanské sdruţení Společnost přátel základní soukromé školy 

v Rychnově nad Kněţnou. V současné době je škola zapsána v rejstříku obecně prospěšných 
společností Krajského soudu v Hradci Králové jako samostatná právnická osoba (IČ 25918125). 

 
 

 

 

Učební plány 
 

Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala podle učebního dokumentu: 

 

 
 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání MOZAIKA 

 

 
 

 

Kontakt 
 

Adresa: 
ZŠ Mozaika, o.p.s. 

U Stadionu 1166 
Rychnov nad Kněţnou 

516 01 
 

GSM 739 007 826 

GSM 603 709 174 
 

e–mail info@zsmozaika.info 
web   www.zsmozaika.info 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zsmozaika.info
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ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou 

ve školním roce 2013/2014 
 
1. Bartoš Ondřej         Lukavice 

2. Dašek Adam          Domašín 
3. Dašek Jan           Domašín 

4. Doleţal Pavel         Doudleby n. Or. 

5. Fiala Florián          Javornice 
6. Forejtková Karolína    Kvasiny 

7. Kosová Veronika      Záměl 
8. Lorberová Natálie      Černíkovice 

9. Mentzik Dominik      Rychnov n. Kn. 

10. Mazáková Anna       Rychnov n. Kn. 
11. Novák Martin         Rychnov n. Kn. 

12. Otavová Tereza       Rychnov n. Kn. 
13. Strach Jáchym        Bělá  

14. Ulrych František       Rychnov n. Kn. 
15. Dušková Alţběta      Rychnov n. Kn. 

16. Fišer Martin          Vamberk 

17. Hanc Dominik        Rychnov n. Kn. 
18. Kacálek Mikoláš       Rychnov n. Kn. 

19. Klapalová Denisa      Rychnov n. Kn. 
20. Kapucián Adam       Záměl 

21. Novotný Jan          Podbřeţí 

22. Pospíšilová Lucie      Rychnov n. Kn. 
23. Praţák Vladan        Česká Třebová 

24. Bartoš Petr           Lukavice 
25. Chaloupková Veronika  Doudleby n. Or. 

26. Halbichová Noemi     Rychnov n. Kn. 

27. Formánek Adam       Vamberk 
28. Ludvíček Oldřich      Javornice 

29. Škop Daniel          Rychnov n. Kn. 
30. Páralová Anna Marie   Rychnov n. Kn. 

31. Pavlová Tereza        Vamberk 
32. Řihák Daniel          Rychnov n. Kn. 

33. Toběrná Daniela      Rychnov n. Kn. 

34. Tomášová Anna       Rychnov n. Kn. 
35. Tomášová Petra       Rychnov n. Kn. 

36. Víšková Jana         Doudleby n. Orl. 
37. Kos Daniel           Záměl 

38. Kapuciánová Aneţka   Lípa n. Orl. 

39. Plotek Richard        Kostelec n. Orl. 
40. Průšová Adéla        Rychnov n. Kn. 

41. Šubrt Petr           Rychnov n. Kn. 
42. Mikuláš Walek        Javornice 

43. Chaloupka Jakub      Doudleby n. O. 
44. Dašková Sabina       Domašín 

45. Dragounová Anna Marie Svinná 

46. Englerová Gabriela     Rychnov n. Kn. 
47. Kovářová Šárka       Rychnov n. Kn. 

48. Lemfeld Stanislav      Domašín 
49. Rambousek Jiří        Kvasiny 

50. Rýdl Jiří             Rychnov n. Kn. 

51. Šourek Radim        Skuhrov n. B. 
52. Šourek Radovan       Skuhrov n. B. 

53. Broţová Hana         Svinná 
54. Mazák František       Rychnov n. Kn. 

55. Chaloupková Sára     Rychnov n. Kn. 

56. Chocholouš David     Kvasiny 
57. Leimerová Barbora     Doudleby n. Or. 
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58. Plotek Dominik        Kostelec n. Orl. 
59. Serehola Viktor       Týniště n. Orl. 

60. Šubert Pavel         Rychnov n. Kn. 
61. Vrběcká Marie        Rychnov n. Kn. 

62. Hanáček Jan         Solnice 

63. Dragoun Jonáš        Svinná 
64. Fléglová Aneţka       Třebešov 

65. Klapalová Eliška       Lipovka 
66. Kozák Josef          Rychnov n. Kn. 

67. Koţák Thomas        Potštejn 
68. Pavlovec Petr         Kvasiny 

69. Plodek Oldřich        Týniště n. Orl. 

70. Šimůnek Jakub        Rychnov n. Kn. 
71. Trávníčková Adéla     Rychnov n. Kn. 

72. Vítek Ladislav         Vamberk 
73. Balcar Ondřej         Týniště n. Orl. 

74. Dörnerová Šárka      Lično 

75. Fogl Zdeněk          Vamberk 
76. Formánek Šimon       Vamberk 

77. Hovorková Anna      Hlinné 
78. Seniurová Petra       Liberk 

79. Kovaříková Viktorie     Bělá 
80. Kozáková Anna       Rychnov n. Kn. 

81. Ševella František      Rychnov n. Kn. 

82. Špulák František      Hroška 
83. Mrázková Simona      Nová Ves 

84. Vrbová Iva           Kostelec n. Orl. 
85. Flégl Adam           Třebešov 

86. Franzová Markéta     Rychnov n. Kn. 

87. Kotyza Ondřej        Vamberk 
88. Koudelková Radka     Křivice 

89. Kschwendová Kamila   Kostelec n. O. 
90. Langerová Lucie       Liberk 

91. Navrátil Jiří           Podbřeţí 

92. Oubrecht Martin       Rašovice  
93. Tancošová Kateřina    Rychnov n. Kn. 

94. Tlustý vojtěch        Týniště n. O. 
95. Zemanová Nika       Lukavice 

 

 
 
 

Rada školy 
 

Martina Šimůnková – zástupce rodičů 
Mgr. Josef Heřman – zástupce pedagog. pracovníků 

Jiřina Randáková – zástupce zřizovatele 

 
 

Pedagogičtí pracovníci školy 
 

Mgr. Kamila Zemanová Stieberová 

 
(VŠ pedagog. Hradec Králové – Učitelství pro I. st. ZŠ, absolventka kurzu reedukace VPU, 

frekventantka kurzu etické výchovy, 22 let praxe) 
 ředitelka školy 

 výuka etiky, hudební výchovy, českého jazyka 

 reedukační asistentka 
 pracovník pověřený prevencí pat. j. 
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Mgr. Jaroslav Novotný 

 
(UK Praha – učitelství pro II. a  III. st., 8 let praxe) 

 

 třídní učitel v 6. ročníku 
 výuka anglického jazyka, přírodopisu, dějepisu, etické výchovy, tělesné výchovy 

 
 

Mgr. Romana Všetičková 
 

(UP - Olomouc – učitelství pro II. stupeň ZŠ) 

 
 třídní učitelka v 9. ročníku 

 výuka českého jazyka a dějepisu na II. st. ZŠ 
 poradce pro volbu povolání 

      

 
 

Zdeňka Fialová 
 

(Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, 35 let praxe) 
 

 výuka výtvarné výchovy na II. st. ZŠ 

 práce ve Školní akademii věd  
 

 
Mgr.Markéta Kollárovičová 

 

(Masarykova univerzita Brno, 2 roky praxe) 
        

 výuka přírodopisu, chemie a pracovního vyučování 
 koordinátor enviromentální výchovy  

  třídní učitelka v 7. ročníku 

 
 

Mgr. Eva Nývltová 
 

(VŠ pedagog. Hradec Králové – učitelství pro II. st. ZŠ, 7 let praxe) 
 

  zástupkyně ředitelky pro I. stupeň 

 třídní učitelka v 8. ročníku 
 výuka matematiky, německého jazyka 

 práce ve Školní akademii věd 
 

 

Mgr. Pavla Samotánová 
 

(UK Praha, učitelství pro I. stupeň ZŠ ) 
 

 třídní učitelka ve 3. ročníku  
 školní speciální pedagog 

 

Mgr. Jana Dostálová 
 

 ( MU v Brně, obor učitelství pro I. stupeň ZŠ, 6 let praxe) 
 

 zástupkyně ředitelky pro II. stupeň 

 třídní učitelka ve 4. - 5. ročníku  
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Mgr. Martina Kovářová 

 
 ( MU v Brně, obor učitelství pro I. stupeň ZŠ, 6 let praxe) 

  učitelka ve 3. ročníku  

 Školní speciální pedagog 
 

 
Renata Nyčová 

 
( DVPP – Pedagogika volného času, 4 roky praxe) 

 

 vychovatelka ve školní druţině a školním klubu 
 

Bc. Markéta Kubasová 
 

( VŠ Pedagogická Hradec Králové) 

 
 vychovatelka ve školní druţině 

 
 

Magdalena Vladíková 
 

(absolventka SOŠ a kurzu osobní asistence) 

 
 pedagogická a osobní asistentka na II. stupni 

 
 

 

 
 

 
 

Pracoviště školy 
 

Ve školním roce 2013/2014 škola působila na dvou oddělených pracovištích. I. stupeň školy a 

školní druţina v budově SPŠS v Rychnově nad Kněţnou, kde je sídlo firmy. Škola rozšířila pronajaté 
prostory o další učebnu pro školní druţinu. Ţáci prvního stupně vyuţívají zapůjčené prostory malé 

tělocvičny ZŠ Javornická v budově v Komenského ulici.  II. Stupeň se školním klubem pracovaly 

v budově Gymnázia Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněţnou. Ţáci druhého stupně vyuţívají 
v budově gymnázia také počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní bufet. 

 

 
Školní vzdělávací program 

 
Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu s  názvem – Mozaika. 

Je v něm specifikován způsob práce s ţáky v naší škole, co ţákům a jejich rodičům nabízíme a 
konkrétní výstupy a cílová kritéria pro absolventy naší školy. Jeho obsah je dostupný na internetových 

stránkách a u ředitelky školy. Na jeho tvorbě se podíleli všichni pracovníci školy.  

Ve školním roce 2013/2014 pokračovala revize ŠVP a jeho úprava. 
 

 
 

Zápis do prvního ročníku 
 

Zápis do první třídy naší školy byl vyhlášen na období od 15. ledna 2014 do 15. února 2014.  

V tomto období mohli rodiče budoucích prvňáčků kdykoliv kontaktovat školu a dle svých 
moţností si domluvit termín zápisu.  

Této moţnosti vyuţili rodiče deseti dětí. Jednomu dítěti byl povolen odklad školní docházky. 

Další dva ţáci se do první třídy přihlásili dodatečně. 
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Absolventi školy 

 

Povinnou školní docházku ve školním roce 2013/2014 ukončilo devět ţáků. 
Všichni ţáci byli přijati k dalšímu studiu v prvním kole přijímacího řízení. Dva ţáci byli přijati ke 

gymnaziálnímu vzdělání, dva ţáci na střední odbornou školu, dva na učební obor s maturitou a tři ţáci 
na střední odborná učiliště.    

 

 

Výsledky vzdělávání 
 

Ve školním roce 2013/2014 všichni ţáci postoupili do dalšího ročníku.  

V tomto školním roce došlo poprvé k obhajobě známek ţáků osmých a devátých ročníků, 

kterými budou hodnoceni v přijímacím řízení na střední školy. Na základě kritérií pro jednotlivé 
předměty si ţáci v pololetí a na konci školního roku připravili argumenty a důkazy k obhájení 

hodnocení v jednotlivých předmětech. Obhajoba hodnocení probíhala formou triády společně s rodiči. 
 

 

Evaluace školy 
 

V průběhu školního roku byl sestaven školní standard kvality učitele, který definuje hlavní 
zásady v práci učitele ZŠ Mozaika. Prošel připomínkováním a je připraven k ověření při plánování 

osobního rozvoje učitelů.   

Proběhly dvě Školní kavárny, v rámci kterých měli rodiče moţnost vyjádřit se k otázkám práce 
školy. Obě se věnovaly hodně procesům hodnocení a toku informací. 

  
 

Hodnocení žáků 
 

Hodnocení ţáků formou širšího slovního hodnocení se nám stále jeví jako nejvhodnější 

z pohledu ţáka. 
Rodičům zprostředkováváme hodnocení prostřednictvím internetové ţákovské kníţky, 

hodnotícími listy na I. stupni. Přístup k ţákovské kníţce mají rodiče přes internetové stránky školy díky 

individuálnímu heslu, které chrání důvěrné informace o jejich dětech. Kaţdý učitel má k dispozici 
přístup do elektronického portfolia dětí a jeho prostřednictvím můţe ukládat a dávat rodičům 

k nahlédnutí elektronicky zpracované práce, či kopie důleţitých prací a dokumentaci z činnosti jejich 
dítěte ve škole. Jejich počet se meziročně stále zvyšuje. 

Jakkoliv je práce se širším slovním hodnocením pro učitele náročná, má slovní hodnocení pro 
dítě největší vypovídající hodnotu, nemá hranici ani k jednomu pólu výkonu a podporuje jeho vnitřní 

motivaci k učení. Je třeba neustále hledat způsob, jak co nejefektivněji s ním v ţákův prospěch 

pracovat. Pracovat s konkrétními výstupy, hodnotícími škálami, kritérii a vlastním sebehodnocením 
ţáků. 

Děti v tomto roce pracovaly pravidelně ve všech předmětech s kritérii hodnocení a konkrétními 
výstupy a v návaznosti na ně se sebehodnocením, které z nich vychází. Tím se učí zodpovědnosti za 

vlastní práci, zdravému sebehodnocení a reflexi vlastní práce. Tento systém je nutí pracovat 

s vlastními limity a plánovat. Snaţíme navádět rodiče se systémem pracovat a tím zvýšit efektivitu 
vzdělávání dětí. 

 
 

 

Výsledky inspekční činnosti 
 

Ve školním roce 2013/2014 ve škole neproběhla inspekce. 
Poslední zpráva ČŠI je ve škole a na webových stránkách školy k dispozici pro všechny 

zájemce. 
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Správní a dozorčí rada školy 

 

Členové správní rady školy 
ve školním roce 2013/2014: 

 
předseda: Zuzana Kschvendová 

členové: Jakub Dragoun 

 Jiřina Randáková 
 Martina Kovářová 

 Karel Langer 
 Erika Kovaříková 

 
Členové dozorčí rady školy 

ve školním roce 2013/2014: 

 
předseda: Elena Seniurová 

členové: Lenka Stejskalová 
 Jana Chaloupková 

 

Rada prosazuje oprávněné zájmy ţáků, jejich rodičů a dalších subjektů zainteresovaných na 
výchově a vzdělávání na této škole. Rada školy schvaluje výroční zprávu školy, zprávu o hospodaření 

školy, vyjadřuje se k finančním záměrům vedení školy. Plní funkci veřejné kontroly. Vyjadřuje se ke 
koncepčním záměrům rozvoje školy, jmenuje a odvolává ředitele školy. Vyjadřuje se k podmínkám 

práce ve škole a bezpečnosti ţáků. 
Rada se v uplynulém školním roce sešla pětkrát, vţdy za přítomnosti ředitelky školy. Kromě 

zákonných povinností se členové rady podíleli na organizaci školních akcí pro veřejnost, strategickém 

plánování a rozhodování o některých organizačních krocích ve vedení školy. 
 

 

Spolupráce s rodiči 
 

   Škola vidí rodiče jako rovnocenné partnery ve vzdělávání dětí a jejich podíl na něm jako zásadní. 
Rodiče mají moţnost školu kdykoliv navštívit a zúčastnit se výuky. Je jim nabízen prostor pro 

spolupráci ve výuce, školních projektech, akcích školy. Dny s rodiči na prvním stupni školy jsou velkým 

přínosem pro ţáky. 
    Zveme rodiče do Rodičovské školní kavárny, kde je moţné probrat aktuální témata, která je tíţí 

ve škole, ale i se vracet k principům na kterých společně stavíme. Je to prostor, jak ovlivnit chod a 
práci školy. V měsíci říjnu tradičně pro rodiče v sobotu učíme, aby mohli zaţít pracovní den s dětmi a 

vidět učitele školy v interakci s nimi. 
        V loňském školním roce škola zřídila školní moodle, aby vytvořila chráněný prostor pro 

rodičovskou diskuzi, ukládání prací ţáků, domácích zadání apod. 

         Oslovila nás skupina rodičů z Litomyšle a po jejich návštěvě a dlouhé diskuzi jsme společně 
začali připravovat otevření třídy školy v Litomyšli. 

 
     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Celý pedagogický sbor absolvoval kurz Respektovat a být respektován. 

Vedení školy spolupracuje systematicky se supervizorem. 

Všichni vyučující mají moţnost celoročně vyuţít sluţbu školního mentora. Této moţnosti vyuţili 
v loňském školním roce tři vyučující. Jeden vyučující zahájil studium pro získání aprobace k výuce 

etické výchovy. 
Princip práce učící se komunity se jeví pro školu jako velmi efektivní a ekonomicky výhodný. 

Paní učitelky, které studovaly matematiku v p. Prof. Hejného uspořádaly pro zájemce z řad školy a 

okolních škol osmihodinový workshop k osvojení hlavních principů jeho metody výuky matematiky. Ve 
dvou blocích proběhlo sjednocování dovedností pedagogického sboru v metodách aktivního učení.  

Pedagogický sbor se pravidelně scházel nad zásadami práce s ţáky, sjednocování a 
upevňování vnitřních principů. Celý tento proces zahájil dvoudenní společný blok zaměřený na 

spolupráci pod vedením koučů. 
 



Výroční zpráva 2013/2014  ZŠ MOZAIKA, o.p.s. 

 - 9 - 

 
 

Projekty, do kterých je škola zapojena 
 

    

      Po celý rok pracovala škola v projektu „Recyklohraní.“ 

    Jako v posledních letech jiţ tradičně se škola zapojila s 8. a 9. ročníkem do projektu „Příběhy 
bezpráví“ organizovaného společností „Člověk v tísni“. Tentokrát ţáci s filmem“Zakázané uvolnění“ 

vstoupili do tématu perzekucí v padesátých letech minulého století. Hostem v tomto tématu byla paní 
Iva Růţičková, přispěvatelka do projektu Paměť národa. 

       Škola se zapojila do soutěţe Nadace Josefa Luxe na podporu výuky etické výchovy a získala 
ocenění. 

       V rámci Eduinu jsme obhájili značku Rodiče vítáni. 

 
 

Mimoškolní akce uskutečněné ve školním roce 2013/2014 
 
září  

 zahajovací pobyt – „ Co máme od …“ – multikulturní projekt  

 Projekt pro ZŠ Slemeno - Synkov 
 

říjen  
 rodičovská sobota  

 
 

listopad 

 tvořivá dílna dílna 
 Čím budu – návštěva školek 

 Návštěva koncertu váţné hudby ve filharmonii Hradec Králové 
 

prosinec 

 Mikulášský den velkých pro malé 
 Vánočnění 

 
 

leden 
 zimní pobyt  na horách 

 Lamparáda 

 
 

březen 
 Zájezd do Londýna 

 návštěva Klicperova divadla 

 Geomag v Mozaika 
 

duben 
 Školní kavárna  

 Návštěva Klicperova divadla 

 čtenářská noc 
 mozaika má talent 

 osídlování pozemku 
 výlet na Velkou Deštnou 

 
květen 

 návštěva Klicperova divadla 

 
červen 

 záchranářský den 
 návštěva Národního divadla 

 oslava dne dětí 
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 společný školní výlet 
 závěrečná školní slavnost 

 
 

 

Přípravný pobyt Zdobnice 
2.9.2013 – 6.9.2013 

 

Jiţ tradičně jsme otevřeli nový školní rok zahajovacím pobytem. Jeho hlavním cílem je navodit 
přátelské pracovní ovzduší nejen v třídních kolektivech, ale v celé škole. Usnadnit začlenění nových 

ţáků i vyučujících a urychlit seznámení všech. 
Hlavním tématem, kolem kterého se celý pobyt točil, byl projekt „Co máme od…..“ v rámci 

průřezového tématu Multikultura. 
Ţáci jednotlivých tříd si vylosovali některou známou světovou kulturu a připravovali si na 

základě vlastních zkušeností a vědomostí, informačních zdrojů prezentaci o jednotlivých kulturách a 

jejich přínosu. 
Na konci projektu skupiny prezentovaly výsledky své práce poprvé před rodiči, které jsme na 

prezentaci pozvali. 
Na konci pobytu byl zvolen školní parlament a jeho předseda. 

     

 
 

Školní projekty 
 

Kromě pravidelné projektové výuky na I. stupni, která probíhá tři dny v kaţdém měsíci a je 

zaměřena na velká měsíční témata jako např. Místo kde ţijeme, Příroda a její ochrana, Jak k nám přišli 

Slované, Vesmír apod., probíhá ve škole v kaţdém školním roce celá řada jiných projektových akcí. 
O velkém projektu v přípravném týdnu zde jiţ byla řeč. Všichni ţáci školy se mimo to sešli při 

třech celoškolních projektech. 
Projekt v průřezovém tématu Mediální výchova „Co máme z reklamy….“ V projektu ţáci hledali 

odpověď na otázky co má z reklamy objednavatel, zákazník, reklamní agentura. Reklamu zadávali, 
vyráběli, ověřovali, rozlišovali pravdu od zavádějících informací.  

Na jaře všichni ţáci v enviromentálním projektu plánovali naše společné centrum na pozemku, 

který nám věnovali rodiče jedné naší ţákyně. Vznikly plány, které ţáci vyhodnotili a vybrali vítězný. 
Společně jsme na pozemku vysadili první stromy, postavili a osadili vyvýšené záhony. 

V měsíci červnu proběhl dvoudenní celoškolní projekt „Bukačka“, kdy všichni ţáci navštívili 
přírodní rezervaci Bukačka s průvodcem, zjišťovali zásadní informace a zdokumentovali si dané místo. 

Druhý den ve skupinách vytvářeli informační tabuli, informační leták a dokumentární film k danému 

místu dle instrukcí a kritérií. 
Celý rok na druhém stupni probíhal rétorický projekt „ Chci vám říct…“. Ve kterém si všichni 

ţáci vyzkoušeli vystoupení se svým projevem před velkou skupinou dětí a zároveň se učili objektivně 
hodnotit výkon na základě daných kritérií bez ohledu na své sympatie. 

Ve všech předmětech po celý rok připravují učitelé předmětové miniprojekty, jako např. 
II.světová válka v devátém ročníku. 

Tento způsob práce je pro ţáky atraktivní, efektivní pro zvládnutí širokého spektra klíčových 

kompetencí a velmi motivující. Naším cílem je dále zlepšovat přípravu těchto aktivit, jejich větší podíl 
ve výuce i jejich předmětovou provázanost. 

 
 

Školní akademie věd 
 

Školní akademií věd je projekt, který dává individuální moţnost dětem hlouběji se věnovat 

některému vybranému oboru v rámci povinně volitelných, nebo nepovinných předmětů. 
V tomto školním roce byly dle zájmu otevřeny tyto sekce: 

 přírodovědná 

 matematická 
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Školní parlament 
 
Složení školního parlamentu 

pro školní rok 2013/2014: 
 

Petra Seniurová - předsedkyně  

Ondřej Balcar 
Vojtěch Tlustý 

Lucie Langerová 
Aneţka Fléglová 

Jonáš Dragoun 

Marie Vrběcká 
František Mazák 

Jakub Chaloupka¨ 
Radim Šourek 

Emma Urbánková 
Lucie Pospíšilová 

Petra Tomášová 

Anna Páralová 
František Ulrych 

Karolína Forejtková 
 

Jako první velký úkol schválil školní parlament školní řád pro školní rok 2013/2014. 

Parlament se scházel jedenkrát za měsíc (dle potřeby i častěji). Jeho zasedání se účastnila 
paní ředitelka.  

Děti se seznámily vţdy se všemi připravovanými akcemi a změnami ve škole a byly tak 
prostředníkem mezi vedením školy a ţáky. Jejich prostřednictvím mohli všichni ţáci školy přijít se 

svými připomínkami, náměty a stíţnostmi. Parlament inicioval realizaci některých pravidel o přestávce, 

rozhodnutí o realizaci některých školních akcí, návrh školní slavnosti a způsobu oslav dětského dne. 
Podílel se na řešení problémových situací. 

Školní parlament je přirozenou součástí ţivota školy. Chtěli bychom i nadále rozšiřovat jeho 
pravomoci. 

 

 
Závěrečná školní slavnost 

 
 

Předposlední den školního roku je pro nás tradičním dnem konání závěrečné školní slavnosti. 

Závěr školního roku za účasti rodičů je pro děti slavnostním okamţikem. Tentokrát tomu bylo trochu 
jinak. Mozaičané se sešli na novém pozemku, aby i rodiče měli moţnost vidět místo, kam ţáci 

pravidelně jezdí. Slavnost se konala v pátek 26. 6. 2014. Všichni společně neformálně věnovali čas 
zpěvu, loučení s deváťáky, divadlu pod širým nebem, opékání, druţení a společné oslavě konce 

školního roku. Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do zajištění celé akce a její obohacení. 
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                              Hospodaření školy za školní rok 2013/2014 
 
 
Škola spravuje účetnictví a účetní evidenci ve spolupráci s účetní firmou ESOP, s.r.o. 

 

Hospodaření 2013 - 2014 (celkem) 
 

        

Příjmy 

  státní dotace       5 652 760,00 Kč 

  z toho: UZ 33 155    5 499 194,00 Kč 

   UZ 33 215    99 945,00 Kč 

 ESF UZ 33 123    0,00 Kč 

 jiné příjmy Úřad práce    53 621,00 Kč 

       

   Dotace obcí    44 000,00 Kč 

   SPZSŠ    137 244,00 Kč 

   dary    38 238,00 Kč 

   úroky    80,00 Kč 

Příjmy celkem         5 872 322,00 Kč 

        

        

Výdaje 

  investiční výdaje       0,00 Kč 

  
neinvestiční výdaje  
             mimo ESF    5 872 322,00 Kč 

  z toho: náklady na platy   3 655 910,00 Kč 

   zákonné pojištění   1 148 870,00 Kč 

   provozní náklady   1 067 542,00 Kč 

   z toho: nájemné   158 176,00 Kč 

    
učebnice a učební 
pomůcky 318 324,00 Kč 

    ostatní provozní náklady 591 042,00 Kč 

  ESF platy    0,00 Kč 

  zákonné poj.    0,00 Kč 

  ostatní    4,00 Kč 

Výdaje celkem         5 872 322,00 Kč 
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