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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy     Základní škola Dubí 1 

Adresa školy     Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1 

Právní forma     právní subjekt 

IČO      46 07 11 56                                                      

IZO      102 465 444 

Způsob hospodaření    příspěvková organizace                                          

Ředitel školy     Mgr. Bc. Jan Holub (od 1. 10. 2011) 

Kontakt tel.     417 571 016 

E-mail      zsdubi1@seznam.cz 

www      www.zsdubi1.cz 

 

Zřizovatel 

Název zřizovatele  Město Dubí 

Adresa      Ruská 264/128, 41701 Dubí 

IČO  26 628 1 

Statutární zástupce    Ing. Petr Pípal  

 

Součásti školy  
 

Základní škola, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1 

 

kapacita:      300 žáků 

 

Školní družina, Tovární 364, 417 01 Dubí 1 

 

kapacita:        50 žáků 

 

 

Odloučená pracoviště 

 

Budova Tovární 364, 417 01 Dubí 1 

Budova Střední 120, 417 03 Dubí 3 

Budova Školní náměstí 86, 417 01 Dubí 1 

Školní jídelna, Krušnohorská 203/19, 417 01 Dubí 1 (od 1. 1. 2012) 
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1.1 Základní údaje o součástech školy k 30. 9. 2011 

 

Základní škola je úplná škola se všemi devíti ročníky. Výuka je realizována v běžných 

třídách. Kromě běžných tříd máme 3 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro žáky 

s lehkým mentálním postižením. Výuka probíhá celkem ve čtyřech budovách (budova Školní 

náměstí 177, Školní náměstí 86, Tovární 364 a Střední 120, Dubí 3). Od poloviny listopadu 

2011 má škola k dispozici novou tělocvičnu v budově Školní náměstí 588. Výuka probíhá jak 

v klasických třídách, tak  i v odborných učebnách – především pak na 2. stupni.  

 

Ředitelství školy a třídy od čtvrtého do devátého ročníku se nacházejí v budově Školní 

náměstí 177. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, 

hudební výchovy a informatiky, dále dílna pro výuku pracovních činností. Jazyková učebna a 

učebna informatiky jsou vybaveny interaktivní tabulí. Nově byla zřízena moderní 

multimediální učebna, kde je možno kromě interaktivní tabule s pojezdem využívat i 

hlasovací zařízení a vizualizér. Ve většině tříd je televize s DVD přehrávačem. V budově 

Školní náměstí 86 byla vybudována víceúčelová místnost pro pohybové aktivity, kde po 

zprovoznění nové tělocvičny probíhala setkání sportovního kroužku juda. Dále je zde funkční 

cvičná školní kuchyňka, která slouží nejen pro výuku a kroužek vaření, ale i pro různé další 

školní akce.  

 

V budově Tovární 364 se nachází třídy prvního až třetího ročníku a školní družina. I v této 

budově mají žáci k dispozici ve všech třídách televizi s DVD přehrávačem, dále mohou 

pracovat v samostatné učebně s interaktivní tabulí. Školní družina má k dispozici tři místnosti. 

Její kapacita je 50 žáků, v letošním školním roce byla naplněna. Družina slouží zejména pro 

žáky první a druhé třídy, navštěvují jí i žáci třetí třídy. V družině pracují dvě vychovatelky, 

z toho jedna na celý úvazek a druhá na poloviční úvazek. Družina funguje v době před 

vyučováním od 6 do 7.40 hodin, po vyučování od 11.40 do 16 hodin. 

 

V budově Střední 120 v Dubí 3 se nacházejí 3 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro 

žáky s lehkým mentálním postižením. I zde mají žáci k dispozici odborné učebny pro výuku 

informatiky s interaktivní tabulí, učebnu pracovních činností a učebnu hudební výchovy. 

V rámci spolupráce se Střední školou sociální PERSPEKTIVA využívají žáci tříd LMP pro 

hodiny tělesné výchovy tělocvičnu této školy.  
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Na škole se vyučuje anglický a německý jazyk. V první třídě je výuka anglického jazyka 

realizována formou zájmového kroužku, od třetí třídy je zařazována povinně. Od šesté třídy 

se žáci učí druhý cizí jazyk – německý. Volitelné předměty (povinné) byly zařazeny od 

šestého do devátého ročníku.  

 

Kromě českých dětí byly u nás vyučovány i děti z jiných zemí. Ve většině ročníků jsme měli 

žáky z Vietnamu. Všichni mají na území České republiky trvalý pobyt.  

 

 
Součást školy počet tříd/ oddělení počet žáků 

1. stupeň ZŠ 5 106 

2. stupeň ZŠ 4  65 

1. stupeň ZŠ/LMP 2  16 

2. stupeň ZŠ/LMP 1   9 

ZŠ celkem 12 196 

Školní družina 2 50 

 

Komentář: 

 

Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách LMP pracovala ve školním roce 2011/2012 třída 

3. + 4. LMP; 5. LMP na 1. stupni, na 2. stupni třída 6. + 7. + 8. LMP 

 

1.2 Materiálně technické podmínky školy   

 

Ve všech třídách mají žáci k dispozici výškově stavitelné sestavy, televizor s DVD 

přehrávačem, rádio s CD přehrávačem. Na každé budově jsou učebny s interaktivní tabulí. 

Budova Školní náměstí 177 a budova Střední 120 mají k dispozici učebnu informatiky 

s připojením na vysokorychlostní internet. Škola je poměrně dobře vybavena didaktickou 

technikou. V budově Školní náměstí 86 je úplně nová školní cvičná kuchyňka. Sborovna 

v budově Tovární 364 byla vybavena novým nábytkem a kuchyňským koutem, v suterénu 

byly nově vybaveny šatny pro žáky. Nově byla zřízena moderní multimediální učebna. V 

budově Školní náměstí 177 mají žáci k dispozici automat na nápoje, též si mohou zakoupit 

svačinu.  
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1.3 Propagace a informace o činnosti školy 

 

Informace o činnosti školy a hlavní dokumenty školy jsou k dispozici na úřední desce školy, 

na webových stránkách školy www.zsdubi1.cz. Tyto dokumenty mohou zájemci najít i 

v listinné podobě na nástěnkách ve všech budovách školy. Na našich webových stránkách 

jsou rodiče, žáci i veřejnost pravidelně informováni o životě školy, chystaných i 

uskutečněných akcích. Lze si zde přečíst různé příspěvky o projektových dnech, školních 

akcích, výjezdech do škol v přírodě (zde byli rodiče každodenně informováni), výletech atd. - 

vše je doplněné o fotodokumentaci. Na webových stránkách je možné si přečíst i jídelní lístek 

školní jídelny na aktuální týden. O činnosti školy pravidelně informujeme v příspěvcích v 

„Dubském zpravodaji“. 

 

1.4 Údaje o školské radě 

 

Školská rada při Základní škole Dubí 1 zřizované Městem Dubí má 3 členy, v říjnu 2011 

proběhla volba členů školské rady a pro nadcházející tříleté období byly zvoleny 

 

člen ŠR jmenovaný zřizovatelem     Mgr. Marie Struhová (zvolená ŠR předsedkyní) 

člen z řad rodičovské veřejnosti     Lucie Skleničková  

člen z řad pedagogických pracovníků     Mgr. Jitka Jägerová 

 

Školská rada na svých schůzkách schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 

2010/2011, změny a dodatky ve Školním řádu, změny a dodatky ve Školním vzdělávacím 

programu VšeVěd pro ZŠ, Organizační řád školy – Traumatologický plán, Škola v přírodě a 

ozdravné pobyty. 

 
  

http://www.zsdubi1.cz/
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2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy 
 

V souladu s nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje škola 

vzdělání v následujících vzdělávacích oborech:  

 

skupina 79 – Obecná příprava  

79-01-C/01 Základní škola (nová soustava – RVP)  

 

2.1 Vzdělávací programy  

 

I. stupeň 1. – 5. třída Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 01/2010 -  ŘŠ; ŠVP 

zpracovaný podle RVP ZV) 

II. stupeň 6. – 9. tř. Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 01/2010 -  ŘŠ; ŠVP zpracovaný 

podle RVP ZV) 

 

I. + II. stupeň – třídy LMP s upraveným vzdělávacím programem s výukou podle Školního 

vzdělávacího programu Vše Věd pro žáky s lehkým mentálním postižením 

 (č. j. 01/2010 -  ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV – LMP) 
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3. Přehled pracovníků školy 

 

Počet tříd     12 

I. stupeň       5 

II. stupeň       4 

I. stupeň LMP       2 

II. stupeň LMP       1 

Počet oddělení školní družiny    2  

Počet pedagogických pracovníků   22 (včetně vedení školy)  

Počet nepedagogických pracovníků  11 
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3.1 Údaje o pedagogických pracovnících 

    
Vedení školy 

  aprobace 

vyučované 

předměty 

Ředitel školy Mgr. Bc. Jan Holub Vv - Ov Tv, Zp, Pč, Vv 

Zástupkyně ředitele Mgr. Hana Dubnová Nj, výchovný poradce Nj, Z 

Třídní učitelé       

1. třída Mgr. Jitka Jägerová I. stupeň + spec. ped. dle aprobace  

2. třída Markéta Kolínková 
N; studující  PF UJEP – 

učitelství pro I. stupeň dle aprobace + Hv 

3. třída Mgr. Soňa Korbová I. stupeň  dle aprobace + Aj 

4. třída Mgr. Petra Doubková I. stupeň  dle aprobace 

5. třída Hana Durneková Nekvalifikovaná 

Čj, D, Vl, Př, Pč, 

Ov 

6. třída Mgr. Adéla Fremlová Čj - D dle aprobace + Hv 

7. třída Šárka Walterová Nekvalifikovaná M, F, Tv, Inf, Rv 

8. třída Ladislava Antalová Nekvalifikovaná Aj, Tv 

9. třída Mgr. Alena Pátíková Rj - Vv 

Př, Z, Ch, Vv, 

Pč,Prv 

3. + 4. třída LMP Mgr. Iva Jurigová speciální pedagog dle aprobace 

5. třída LMP Mgr. Eva Bartůňková I. stupeň + spec. ped. dle aprobace 

6., 7. + 8. třída LMP Mgr. Pavlína Císařová 

Učitelství pro školy 

pro mládež vyžadující 

zvláštní péči 

M, Č, Aj, Př, D, Hv, 

Tv,Vv, Pč 

Netřídní učitelé Mgr. Marcela Šefcová 

M - F, metodik 

prevence M, F, Ch, Přp 

  Mgr. Igor Shykula Vv - Tk Vv, Tv, Pč, Hv 

Asistentka pedagoga Nataša Husáková 

Pedagogika pro 

asistenty ve školství  

Zdravotní asistentka Lenka Schvarczová SpgŠ  

Školní družina  Stefanie Dvorníková 
SpgŠ, vychovatelství 

 Vychovatelka ve 

ŠD 

  Iveta Petrová 

N - učitel, 

vychovatelství 

Vychovatelka ve ŠD, 

vyučující F, Ch, Z, Inf, 

Pč, Ov (třídy LMP) 

Mateřská dovolená Mgr. Eva Šístková I. stupeň + spec. ped.   

  

Mgr. Jana 

Kochaníková Čj - Hv   
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    3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce  

 

V tomto školním roce působilo na škole 20 pedagogů, z toho na I. stupni 7 kmenových 

pedagogů (2 nekvalifikovaní). Na II. stupni 11 kmenových pedagogů (4 nekvalifikovaní). Ve 

školní družině 2 vychovatelky (1 nekvalifikovaná). Na MD 2 pedagogické pracovnice. 1 

zdravotní asistentka u žákyně se zrakovým postižením. 1 asistentka pedagoga pro sociálně 

znevýhodněné žáky, která asistovala v 1. třídě a ve třídách LMP. 

Nejvyšší kvalifikovanost byla na I. stupni 87,50%. Na II. stupni byla kvalifikovanost 54,54%. 

Aprobovaně byly vyučovány předměty Čj, D (částečně) M, Fy, Nj, Vv.  

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby  

 

Počet PP fyzicky     22 (z toho 2 MD) 

do 35 let celkem       5 

               z toho ženy       5 

               bez odborné kvalifikace     1 

 35 – 45 let      10 

              z toho ženy       8 

              bez odborné kvalifikace     3 

45 – 55 let        6 

             z toho ženy       6 

             bez odborné kvalifikace     1 

55 – důchodový věk       1 

         z toho ženy                                                         1 

         bez odborné kvalifikace                                     0 
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících  

 

Počet NP fyzicky 11 (1 MD) 

 

Každá budova má svou školnici. V budově Školní náměstí 177 pracuje jako školnice paní 

Ludmila Korbelová, úklid zajišťují paní Bohuslava Schvarczová a Magdaléna Vaňková (obě 

pracují na 0,75 úvazku). V budově Tovární 364 pracuje jako školnice paní Renata Vlková 

a v budově Střední 120, Dubí 3 pracuje paní Blanka Pehaničová. Hospodaření školy zajišťuje 

účetní paní Dagmar Pšeničková. Od 1. 1. 2012 je součástí školy školní jídelna. Vedoucí školní 

jídelny je paní Zdeňka Rudolfová (pracuje na 0,6 úvazku). Kuchařky paní Hana Chábová, 

Miloslava Chábová a pomocná síla paní Irena Vaňkátová (pracuje na 0, 6 úvazku).  
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

V přijímacím řízení k povinné školní docházce a následném přijetí do školy bylo ve školním 

roce 20011/2012 přijato 32 dětí do 1. třídy. Dodatečný odklad povinné školní docházky byl 

udělen dvěma dětem. Šesti dětem byla Pedagogicko – psychologickou poradnou Teplice 

doporučena docházka do přípravné třídy. Od 3. 9. 2012 budou tyto děti navštěvovat 

přípravnou třídu v budově Střední 120, Dubí 3. 

 

4.1 Výsledky přijímacího řízení  

 

Z 9. třídy odešlo 19 žáků. V rámci přijímacího řízení bylo na střední školu přijato 18 žáků. Na 

školy a učební obory s maturitou 10 žáků, na odborná učiliště 8 žáků. 1 žák si nepodal 

přihlášku k dalšímu studiu. Jeden žák splnil povinnou školní docházku v 8. třídě a odchází na 

odborné učiliště. Na víceletá gymnázia byla z 5. třídy přijata 1 žákyně. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 
 

Školní rok byl zahájen ve dvanácti třídách s počtem 196 žáků, z toho 99 chlapců a 97 dívek. 

Na prvním stupni bylo 106 žáků, na druhém 65 žáků a ve třídách LMP bylo 25 žáků.  

 

Prospěch 1. pololetí 

1. pololetí vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 

1. stupeň 72 48 2 2 

2. stupeň 16 56 3 1 

 

 

Ve druhém pololetí bylo na škole 201 žáků, z toho 101 chlapců a 100 dívek, z toho na I. 

stupni bylo 110 žáků a na druhém 67 žáků a ve třídách LMP bylo 24 žáků. 

 

Prospěch 2. pololetí 

2. pololetí vyznamenání prospěl neprospěl 

1. stupeň 63 46 7 

2. stupeň 14 64 5 

 

Kázeňská opatření ve školním roce 2011/2012 

 

Pochvala NTU TD ŘD 2 z chování 3 z chování 

1. stupeň 42 20 5 2 1 0 

2. stupeň 16 30 24 11 6 0 
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5.1 Údaje o zameškaných hodinách  

 

V prvním pololetí školního roku 2011/2012 bylo celkem 11 506 zameškaných hodin, z toho 

104 neomluvených. Na jednoho žáka připadlo průměrně 56,4 zameškané hodiny, z toho 0,5 

neomluvených. 

 

Ve druhém pololetí bylo zameškaných hodin 13 511, z toho 74 neomluvených. Na jednoho 

žáka připadlo průměrně 67,2 zameškané hodiny, z toho 0,37 neomluvených. 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích  

 

Ve školním roce 2011/2012 jsme měli 10 integrovaných žáků, všichni jsou na I. stupni.  

8 žáků bylo integrováno s vývojovou poruchou učení. Výuka probíhala podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Žáci docházeli pravidelně každý týden na reedukaci, kterou v tomto 

školním roce vedly Mgr. Jitka Jägerová a Mgr. Eva Bartůňková. 1 žák je klientem SPC 

Demosthenes – centrum komplexní péče Ústí nad Labem, 7 žáků jsou klienty Pedagogicko – 

psychologické poradny v Teplicích.  2 žáci mají zrakové postižení. Oba jsou klienty SPC 

Demosthenes – centrum komplexní péče Ústí nad Labem, pracují dle individuálního 

vzdělávacího plánu. 1 žákyně se zrakovým postižením má k dispozici zdravotní asistentku. 

V tomto školním roce jsme pro potřeby zapojení se do RP Podpora škol uskutečňujících 

inkluzivní vzdělávání vykazovali 30% sociálně znevýhodněných žáků, kteří jsou zapojeni do 

běžných tříd a vzdělávají se dle Školního vzdělávacího programu Vše Věd (č. j. 01/2010 -  

ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV). V práci se sociálně znevýhodněnými žáky je 

každodenně využívána asistentka pedagoga, pracující na 0,8 úvazku. 
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5.3 Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů 

 

Na škole pracoval preventivní tým ve složení Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel školy, Mgr. Hana 

Dubnová, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně, Mgr. Marcela Šefcová, školní 

metodik prevence, Mgr. Soňa Korbová, metodik prevence pro 1. stupeň a Mgr. Pavlína 

Císařová, metodik prevence pro třídy s LMP. Metodici prevence společně vypracovali 

Minimální preventivní program a velice úzce spolupracují s výchovnou poradkyní. 

V kompetenci výchovné poradkyně je sledování jak talentovaných žáků, tak žáků s obtížemi, 

zpracování individuálních plánů pro integrované žáky. Zabývá se rovněž výchovnými 

problémy, záškoláctvím, vztahy ve škole i kariérovým poradenstvím. Školní metodici 

prevence v daném školním roce převážně řešili počáteční projevy šikany, které dokázali včas 

rozpoznat a ve spolupráci s rodiči je zastavit. Přetrvávajícím problémem je zvýšená agresivita 

u dětí mladšího věku, převážně vulgární slovní napadání spolužáků. Oproti loňskému 

školnímu roku došlo ke zlepšení problému záškoláctví u některých žáků. Problém kuřáctví se 

v letošním školním roce dařilo řešit a v současné době se počet dětí kuřáků značně snížil. 

 

V uplynulém školním roce jsme zapojili žáky do charitativních projektů: 

 Červená stužka - světový den boje proti AIDS, informace občanům o HIV a AIDS a 

prevenci  

 

Dále jsme se zaměřili na organizaci besed a ukázek práce Městské policie Dubí: 

 Beseda s městskou policií - zneužívání návykových látek, rizikové chování, šikana a 

násilí (4., 5., 6. třída) 

 Beseda s městskou policií - prevence drog, šikana (všechny třídy LMP) 

 

Zúčastnili jsme se projektu, který připravila Střední škola sociální Perspektiva 

 Přednáška „Násilí ve škole“ (9. třída) 
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V rámci projektového vyučování se žáci zapojili do projektu: 

 

 Projekt Diskriminace - pochopení pojmu diskriminace a uvědomění si vlastních 

postojů k tomuto problému 

 Domácí násilí - pochopení významu pojmu domácí násilí a učení se netradiční formou 

mimo jiné i důležitým životním dovednostem 

 Projekt Zdravý životní styl - osobní bezpečí, zdravá výživa, návykové látky, asertivita, 

první pomoc (4. - 9. třída + třídy LMP) 

 

Žáci se zúčastnili filmového představení a výchovného pořadu: 

 

 Projekce "Jeden svět na školách"; (4. – 9. třída) 

 „Normální je nekouřit“ (výchovný pořad) – 2. – 6. třída 

 Beseda „Láska ano, děti ještě ne", přednášející Radim Uzel, (9. třída) 
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6. Zájmová činnost 

 

Přehled zájmových útvarů 

 

Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily pod vedením pedagogů a dobrovolníků z řad 

rodičů tyto kroužky: 

 

kroužek učitel počet žáků 

Angličtina 1. třída Mgr. Soňa Korbová 10 

Přípravný kroužek pro 

budoucí "Prvňáky" Mgr. Soňa Korbová 17 

Ruční práce Šárka Walterová 14 dívek 

Sportovní - basketbal Mgr. Igor Shykula 

chlapci, 8 - mladší, 15 - starší, 

            z toho 12 bývalých žáků 

Vaření Hana Durneková 8 

Taneční Mgr. Marcela Šefcová 10 

Judo Jiří Bláha 13 

Florbal Petr Horáček 8 

  



   Výroční zpráva                              ZŠ Dubí 1, Školní nám. 177, 417 01 Dubí  

19 
 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

V lednu 2012 proběhl v budově Tovární 364 „Den otevřených dveří“. Rodiče měli možnost 

nahlédnout do výuky a prohlédnout si prostory školy. Ve stejném měsíci vyjeli vybraní žáci 

do partnerského města Bannewitz, kde na GS Possendorf instalovali výstavu žákovských 

výtvarných prací a představili naší školu. Této akce se zúčastnili též zástupci Města Dubí pan 

místostarosta Mgr. Jiří Šiller a paní Mgr. Hana Wenzelová, vedoucí odboru školství. Po 

loňském úspěšném „Dnu otevřených dveří“ v budově Školní náměstí 177 jsme i letos otevřeli 

školu veřejnosti. Naším cílem bylo, aby si návštěvníci udělali představu o vybavení školy a 

učebnách, ve kterých vyučujeme a o aktivitách, které zde pro děti organizujeme. Součástí 

„Dne otevřených dveří“ bylo slavnostní zahájení výstavy výtvarných prací spřátelené školy 

GS Possendorf. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci města Dubí, pan Ing. Petr Pípal, 

pan místostarosta Mgr. Jiří Šiller, paní Mgr. Hana Wenzelová a starosta partnerského města 

Bannewitz pan Christoph Frőse. Tato výstava byla dalším konkrétním počinem v partnerské 

spolupráci měst Dubí a Bannewitz. Hojně navštěvovaná výstava byla veřejnosti přístupná po 

celý měsíc květen. V rámci spolupráce s GS Possendorf  napsali žáci 6. třídy v hodinách 

německého jazyka svým německým kamarádům dopisy (na které obdrželi odpovědi) a 

v hodinách výtvarné výchovy jim ozdobili hrnky.  

 

Dále spolupracujeme s Mateřskou školou „Cibuláček“. MŠ „Cibuláček“ je patronem akce 

„Dubský dostavník“. Na této akci jsme měli prodejní stánek s výrobky z kroužku ručních 

prací a hodin výtvarné výchovy. Výrobky si prodávali sami žáci. Žáci deváté třídy pomáhali 

v MŠ se zajištěním MDD.  

 

Škola má již několik let adoptovanou Surikatu jménem „Miki“ v ústecké ZOO. Každoročně 

přispívá finančními prostředky ve výši 4 000,- Kč na její krmení.  
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7.1 Účast na kulturních akcích 

 

 Výstava v dubském kostele k 105. výročí vysvěcení kostela „Dvě společné 

pamětihodnosti dvou vzdálených měst“ (4. – 9. třída) 

 První pomoc – přednáška pro žáky 4. – 9. třída + třídy LMP 

 Beseda s Pavlem Šporclem (výběr žáků – 6. – 9. třída) 

 Účast při kladení věnců k výročí vzniku Československa – žáci 8. + 9. třídy, recitace – 

Tomanová Daniela – 8. třída, Karban Dominik – 5. třída 

 Beseda s pamětníkem k výročí 17. listopadu  - pamětník komunistické éry, pan 

Ladislav Krejza (9. třída) 

 Koncert Severočeské filharmonie – „Santa Claus a andělské pírko" (1. – 9. třída) 

 „Čertovský den“ (všechny třídy) 

 Návštěva sběrného dvora v Dubí (3. + 4. LMP) 

 Vystoupení žáků na III. Adventním koncertu (vybraní žáci) 

 Pečení perníčků na „Adventní setkání s rodiči“ (2. třída) 

 „Adventní setkání s rodiči“ – budova Tovární 364 

 Ve spolupráci s MKZ v Dubí - vypouštění balónků s přáním Ježíškovi (akce byla 

součástí projektu "Český Ježíšek" a zároveň to byl pokus o rekord ve vypouštění 

balónků v celé ČR); (celá škola, mateřské školy v Dubí) 

 Návštěva Drážďan - Zážitkové centrum Matheland, vánoční trhy (výběr žáků – 4. – 9. 

třída) 

 Slavnostní předání "Slabikáře" setkání žáků a rodičů (1. třída) 

 Pečení vánočního cukroví na „Celoškolní vánoční projekt“ (6. třída) 

 „Celoškolní vánoční projekt“ (všechny třídy) 

 Vánoční setkání s rodiči (třídy LMP) 

 Výstava výtvarných prací v GS Possendorf (výběr žáků – 4. – 9. třída) 

 Muzeum „Hygieny“ – Drážďany (výběr žáků – 4. – 9. třída) 

 Tříkrálový pochod 

 Návštěva přírodovědné fakulty při UJEP Ústí nad Labem – pokusy (6., 7. třída) 

 Mistrovství světa v sáňkování – „Bobová dráha Altenberg“ (výběr žáků – 4. – 9. třída) 

 Beseda s Jiřím Šlégrem (4. – 9. třída) 

 Projekt Planeta Země 3000 -„Ekvádor“ – zeměpisná projekce (4. – 9. třída) 

 Ochrana člověka za mimořádných situací – teorie (1. – 9. třída) 
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 Pietní akt k výročí 5. května (recitace – David Tomáš, Adéla Slezáková – 8. třída) 

 Divadelní představení „Ať žijí duchové“ – 6., 7., 8. LMP 

 Svátek fotbalu (všechny třídy) 

 „Projektový cirkus“ – návštěva partnerské školy v SRN – Bannewitz (výběr žáků – 1. 

– 9. třída) 

 Besedy v knihovně (1. – 5. třída) 

 Divadelní představení divadla „Uličník“ (1. – 3. třída) 

 Návštěva planetária (9. třída;  6., 7. + 8. LMP) 

 

7.2 Akce školní družiny 

 

 Účast při sběru žaludů a kaštanů 

 Drakiáda 

 Mikulášská nadílka, Čertovský den 

 Účast při vypouštění balónků 

 Vánoční besídka s rodiči 

 soutěž „Družina hledá talent“ 

 Vystoupení kouzelníka 

 Maškarní karneval 

 Návštěva knihovny, účast při vyhlášení soutěže 

 MDD  

 Beseda s policistkou – „Bezpečné prázdniny žáků“ 

 

7.3 Účast žáků školy v soutěžích  

 

Žáci školy se zúčastnili mnoha soutěží:  

 

 Sportovní – plavecká štafeta měst 

 „Přeshraniční sportovní hry bez hranic“ – sportovní den za účasti 20 německých žáků 

z Bannewitz (1. – 9. třída + třídy LMP) 

 Turnaj ve florbalu 

 Recitační - Městská recitační soutěž – knihovna „Teplice“ 

 Dubská kulturní olympiáda 

 Olympiáda v německém jazyce – v kategorii starších žáků jsme obsadili 3. místo 
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 Matematický Klokan  

 Pythagoriáda 

 Soutěž „Informáček“ (5. třída) 

 Soutěž „Dopraváček“ (vybraní žáci 2. + 3. třída) 

 Výtvarná soutěž „Duhová popelnice“ (1. místo) 

 

7.4 Projektové vyučování 

 

 Žáci 4. – 9. třídy se zapojili do celoročního školního projektu „Školní parlament“. 

Zástupci tříd se scházeli pravidelně každý týden. Školní parlament v letošním školním 

roce zorganizoval projekt pro žáky 5. – 9. třídy k 100. výročí ztroskotání lodě 

TITANIK, dále tradiční předvánoční sbírku pro zvířata v útulku Žim. Členové 

Školního parlamentu se podíleli na zajištění prodeje výrobků z kroužku ručních prací a 

hodin výtvarné výchovy a organizaci soutěží na „Dubském dostavníku“ 

 Žáci 4. – 9. třídy a žáci 6., 7. + 8. LMP se zúčastnili projektu „Zdravý životní styl“. 

Všechny třídy školy pracovaly na „Vánočním projektu“ a zapojily se do projektu „Den 

Země“ 

 V rámci vyučovacího předmětu „Informační praktikum“ se plnil projekt „Školní 

noviny“ 

 

Průřezová témata byla realizována formou projektových dnů pro jednotlivé třídy I. a II. 

stupně: 

1. třída 

 Ovoce a zelenina 

 Zvířata 

2. třída 

 Jízdní kolo, osobní bezpečí 

 Výstavba ZOO 

3. třída 

 Nemoc a zdraví 

 Výstavba ZOO 

4. třída 

 Vliv médií 
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 Můj kámoš – seznámení se s asistenčním psem a různými handicapy, které lidi 

omezují 

5. třída 

 Punam – dívka z Nepálu – práva dětí 

 Státy Evropské unie 

 

6. třída 

 Trable s tělem – pojmenovat své pocity a myšlenky, rozvíjení empatie pro bolest 

druhých 

 Gulliverovy cesty – rozvoj aktivní práce s textem, vedení k zodpovědnosti za své činy, 

pochopení pocitu odlišnosti, respektování druhých 

 Třídění odpadu 

7. třída 

 Cena televizní reklamy 

 Putování po Evropě 

 Terénní karty „Letem lesem“ 

8. třída 

 Domácí násilí 

 Zpravodajství a náš svět 

 Je jen jedna Země 

9. třída 

 Totalitní režim 

 Diskriminace 
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Třídy LMP 

Ve třídách LMP již druhým rokem probíhal projekt „Komunitní škola“. V rámci tohoto 

projektu se uskutečnily tyto projekty 

 Vánoční den s rodiči 

 Komunikace 

 Práce ve skupině 

 Den Země 

 Den Evropy 

 Projekt Brebta ve spolupráci se Střední školou sociální Perspektiva 

 

7.5 Sportovní akce pořádané školou 

 

 Plavecký výcvik žáků 2. třídy 

 Ochrana člověka za mimořádných situací 

 Orientační závod v rámci Sportovního dne 

 „Přeshraniční sportovní hry bez hranic“ – sportovní den za účasti 20 německých žáků 

z Bannewitz (1. – 9. třída + třídy LMP) 

 Turnaj ve vybíjené (žáci z Dubí 1 a Dubí 2, učitelé z Dubí 1 a Dubí 2) 

 Turnaj v basketbalu (žáci z Dubí 1, Dubí 2 a Proboštova) 

 

7.6 Náborové akce pro žáky 9. třídy 

 

Zástupci středních škol prezentují a nabízejí možnosti studia pro vycházející žáky. Svou 

činnost prezentovaly tyto školy: 

 

 Střední škola stavební – odloučené pracoviště Krupka 

 Střední škola obchodu a služeb Teplice 

 Střední škola stavební 

 Střední průmyslová škola Teplice 

 Střední škola technická AGC a.s. 
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Žáci navštívili: 

 GASTRODEN – prezentace Hotelové školy v Teplicích (8. + 9. třída) 

 ÚŘAD PRÁCE – oddělení pro Volbu povolání (8. + 9. třída) 

 

7.7 Školní výlety a výjezdy do škol v přírodě 

 

 Návštěva ústecké ZOO (3. + 4. LMP; 5. LMP; 4. třída; 8. třída) 

 Zoopark Chomutov (2. + 3. třída) 

 Praha - výlet uskutečněný ve spolupráci s Hotelovou školou Teplice; ročníková práce 

bývalé žákyně – Veroniky Hlavaté; (6. + 7. třída) 

 Teplice a okolí, botanická zahrada (6. třída) 

 Stanování u budovy Tovární 364 (5. třída) 

 Ústí nad Labem – „Větruše“ (1. třída) 

 Výjezd do Školy v přírodě Háj pod Klínovcem (1. – 3. třída) 

 Výjezd do Školy v přírodě Kanina (4. třída) 

 Ozdravný pobyt v Chorvatsku (výběr žáků) 
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8. Škola a projekty 

 

Během školního roku využila škola několika nabídek a zapojila se do projektů různých 

institucí a organizací. Díky tomu zdarma získává rozmanitý metodický a výukový materiál 

a odebírá služby. Jde o projekty: 

 

 EU peníze školám  

 Inkluzívní vzdělávání  

 Recyklohraní  

 Projekt Ministerstva zemědělství – „Zdravá výživa a prevence onemocnění“ 

 Zdravé zuby 

 Veselé zoubky 

 Čas proměn 

 Zachraň strom  

 Ovoce do škol 

 

V tomto školním roce se naše škola přihlásila do projektového záměru EU peníze školám. 

Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na materiální a odbornou 

podporu pedagogů 1. i 2. stupně. V rámci tohoto projektového záměru pedagogové obou 

stupňů vytvářejí inovativní výukové materiály, které jsou ověřovány ve výuce. Cílem je nejen 

zlepšení, ale i zpestření výuky. Další šablonou realizovanou na naší škole je individualizace 

výuky, umožňující škole dělit některé skupiny žáků s cílem možnosti zkvalitnění pedagogické 

práce formou individuální péče. Tento projekt poskytuje i finanční prostředky na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, které jsme využili především pro vzdělávání v oblasti 

práce s informačními technologiemi.  Výukové materiály nejen zpestří výuku, ale pomáhají 

odborně pedagogům při naplňování vzdělávacího obsahu a vzdělávacích cílů Školního 

vzdělávacího programu vycházejícího z RVP. Na tento projekt jsme získali 1 180 000 Kč. 
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Inkluzivní vzdělávání 

Poprvé jsme se zapojili do rozvojového programu Podpora škol, uskutečňující inkluzivní 

vzdělávání. Tento RP je určen na posílení platů pedagogických pracovníků. Z tohoto RP jsme 

získali 190 000 Kč, které byly rozděleny mezi všechny pracovníky, kteří inkluzivní 

vzdělávání uskutečňují. 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem 

je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektro zařízení. V rámci tohoto 

projektu učíme naše žáky třídit odpad, sbírat starý papír a PET lahve, ale také je učíme o 

ekologii.  

 

Zapojili jsme se do celoročního projektu Ministerstva zemědělství – do pilotního projektu ke 

zdravé výživě a v hodinách rodinné výchovy žáci pracovali s výukovým programem 

www.viscojis.cz/teens. 

 

Žáci 1. třídy byli zapojeni do projektu „Veselé zoubky“. Každý žák obdržel dárek od Drogerie 

DM a propagační materiál. 

 

V rámci projektu „Zachraňte strom“ bylo ve školním roce 2011/2012 sebráno 13 974,5 kg 

starého papíru. Dále ve škole sbíráme PET lahve a PET víčka. 

 

 

 

 

  

http://www.viscojis.cz/teens
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9. Školní vzdělávací program 

 

Ve školním roce 20011/2012 byly podle ŠVP vzdělávány všechny třídy. Školní vzdělávací 

program ZŠ Dubí 1 nese název Vše Věd (Všeobecné vědomosti) a byl vytvořen podle 

celostátně závazného Rámcového programu vzdělávání pro ZŠ, na základě zkušeností 

pedagogů, podmínek školy a připomínek rodičů i žáků. Součástí ŠVP je i část pro vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením, podle které jsou žáci s těmito potřebami integrováni do 

tříd LMP na ZŠ Dubí 1. Pokud si chtějí učitelé upravit strukturu a pořadí témat učiva v rámci 

jednoho školního roku, mohou tak učinit v rámci svého časově tematického plánu pro daný 

školní rok. Taktéž je možno doplňovat výuku dalšími akcemi, které v ŠVP nejsou uvedeny. 
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10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 

ostatních pracovníků školy 

 

Učitelé se zúčastnili těchto seminářů 

 Pravidelné semináře výchovných poradců (Dubnová) 

 Pravidelné semináře metodiků prevence (Šefcová, Korbová) 

 Specializace pedagogických pracovníků na výuku prostorové orientace zrakově 

postižených (L. Schvarzcová) 

 „Jak na DUMy ve fyzice“- katedra fyziky UJEP (Šefcová, Walterová) 

 „Metody a pomůcky při výuce Čj, M, Aj“ na 1. stupni ZŠ (Korbová, Schvarczová) 

 Práce třídního učitele, třídnická hodina (všichni) 

 Novela školského zákona, Novela zákona o pedagogických pracovnících (Holub) 

 Novela zákoníku práce (Holub) 

 Preventivní logopedické chvilky v MŠ (Jurigová) 

 Školení učitelů fyziky – vyhláška č. 50/1978 Sb. (Walterová) 

 Seminář o třídění odpadu (Bartůňková, Korbová) 

 Platná legislativa ve školství – spisová a archivní (Dubnová) 

 Školení pro vedoucí zaměstnance z BOZP (Holub) 

 Interaktivní tabule -  seminář (Doubková, Durneková) 

 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1. stupni (Kolínková, Jägerová, Durneková) 

 Seminář „Interaktivní učebnice“,“FlexiAutor“, „Testování žáků“ (Dubnová, Šefcová) 

 Seminář „Regionální historie Ústecka - Dějiny Teplic“ (Durneková) 

 Seminář „Hrajeme si v matematice na I. stupni“ (Korbová, Kolínková) 

 Seminář „Cizí jazyky a SPU“ (Korbová) 

 Seminář „Nekázeň ve školním prostředí - odměny a tresty“ (Dubnová) 

 Smart tabule (všichni) 

 Smart Club (Holub, Dubnová, Korbová) 

 ICT konference (Dubnová) 

 Seminář ČŠI – k testování žáků 5. a 9. tříd (Holub) 

 Seminář „Matematika hravě“ (Walterová) 
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 Seminář „Efektivní využití interaktivní tabule SMART“ (Holub, Dubnová, Jägerová, 

Kolínková, Petrová, Walterová, Korbová, Šístková, Bartůňková, Císařová, 

Durneková, Fremlová) 

 Seminář „Čtenářská gramotnost zase jinak na I. stupni (Durneková) 

 Seminář „Čtenářská gramotnost zase jinak na II. stupni (Fremlová) 

 Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií“ (Korbová, Jägerová) 

 Valná hromada Asociace ředitelů ZŠ ČR (Holub) 

 Seminář „Preventivní působení ve školských zařízeních“ (Císařová) 

 Seminář „Výuka českého jazyka jako cizího jazyka“ (Fremlová) 
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11. Kontrolní činnosti  

 

Ve školním roce 2011/2012 proběhly dále kontroly ekonomické, bezpečnostní a provozní 

povahy, a to ze strany zřizovatele, Okresní hygienické stanice v Teplicích a Požární ochrany. 

Žádná z těchto kontrol neobjevila nedostatky v hospodaření, vedení účetnictví, daní atd. 

Výsledky hygienických kontrol i kontroly požární ochrany jsou k nahlédnutí v ředitelně 

školy.  

 

Škola má smluvně zabezpečený dohled nad BOZP. Akreditovaný pracovník každé 2 roky 

proškoluje dle potřeby zaměstnance školy s platnou legislativou a předpisy o bezpečnosti 

práce s přihlédnutím k povaze náplní práce. S vedením školy též kontroluje stav zařízení 

a navrhuje případná potřebná opatření. Za platné revize zařízení včetně elektro a TV 

zodpovídá vedení školy.  

 

Kontrolní činnost povahy pedagogické – tzv. hospitační činnost – zajišťuje ředitel a 

zástupkyně ředitele. Dle vypracovaného plánu hospitační činnosti proběhlo 23 hospitací 

napříč všemi třídami a u všech pedagogů. Hospitační činnost přináší informace o stavu a 

kvalitě výuky, o formách a metodách práce učitele, hodnotí se realizace cílů, obsahu i celková 

organizace a průběh vzdělávací akce. Výsledky zjištění jsou individuálně konzultovány 

s pedagogy. 

 

V tomto školním roce byla obnovena práce metodického sdružení a předmětových komisí. Na 

1. stupni pracovalo metodického sdružení pod vedením Mgr. Jitky Jägerové. Pod vedením 

Mgr. Hany Dubnové pracovala předmětová komise jazyků a dějepisu, předmětovou komisi 

přírodních věd vedla Mgr. Marcela Šefcová a předmětovou komisi výchov Mgr. Alena 

Pátíková. Metodické sdružení pro třídy LMP vedla Mgr. Pavlína Císařová. Ve většině případů 

se komise sešly za účasti pana ředitele a paní zástupkyně 4x během školního roku. Řešily se 

aktuální otázky a problémy v daných předmětech, organizační záležitosti, změny ve Školním 

vzdělávacím programu – zavedení anglického jazyka od 1. třídy, konverzace v německém 

jazyce pro 9. třídu, v případě MS I. stupně byla několikrát probírána i otázka otevření 

přípravné třídy v dalším školním roce.   
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Znovuobnovení práce metodických orgánů přispělo nejen ke zkvalitnění samotného 

vzdělávacího procesu, ale dalo i prostor ke zlepšení komunikace mezi pedagogy dle 

jednotlivých oborů. 

 

Průběžně je kontrolováno vedení pedagogické dokumentace.   
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12. Školní jídelna 

 

Školní jídelna je součástí školy od 1. 1. 2012. Po období prvních dvou měsíců (leden – únor 

2012), kdy probíhalo praktické připojení dříve samostatné příspěvkové organizace ke škole, 

jsme formou dotazníkového šetření mezi rodiči žáků provedli průzkum se spokojeností služeb 

Školní jídelny. Výsledky tohoto šetření zveřejněné na www.zsdubi1.cz v sekci Školní jídelna 

(Výsledky dotazníkového šetření) jsme použili jako výchozí data pro zkvalitnění 

poskytovaných služeb. Během 1. pololetí roku 2012 se tento cíl dařilo postupně naplňovat -  

skladba jídelníčku vychází ze zásad zdravé výživy, na jídelním lístku se objevilo více 

zeleniny i ovoce, přístup personálu je již hodnocen pozitivně nejen žáky. V nastoupeném 

trendu zlepšování poskytovaných služeb budeme ve spolupráci s pracovnicemi ŠJ pokračovat 

i v následujícím roce. Cílem je zvýšení počtu strávníků z řad žáků ZŠ. 

 Jídelna zajišťuje po dohodě s vedoucí ŠJ i stravování pro dívku, která má bezlepkovou dietu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zsdubi1.cz/
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 

 
Příspěvek Město Dubí 2 363 000,00 Kč 

Neinvestiční dotace 14 400,00 Kč 

Celkem 2 377 400,00 Kč 

  Výdaje 

 Spotřeba plynu 772 024,38 Kč 

Elektrická energie 215 250,00 Kč 

Voda 56 718,00 Kč 

Drobné opravy, údržba 277 895,60 Kč 

Servis 41 369,20 Kč 

Revize 14 520,00 Kč 

Materiál (všeob., kanc., tiskopisy, úklid) 90 161,50 Kč 

Knihy, časopisy, kazety 13 871,30 Kč 

OTE (od 301,- do 2 999,- Kč) 38 485,00 Kč 

DDHM (od 3 000,- do 40 000,- Kč) 252 003,00 Kč 

DDNM 28 736,00 Kč 

Školní potřeby 43 986,00 Kč 

Cestovné 1 106,00 Kč 

Školení 10 580,00 Kč 

Poštovné 6 607,60 Kč 

Telefonní poplatky 60 093,12 Kč 

Odvoz TDO 20 818,00 Kč 

Prac. oděv, obuv 4 296,00 Kč 

Náklady na plavání 16 500,00 Kč 

Údržba programového vybavení 45 926,60 Kč 

Akce školy - dotace MěÚ 14 400,00 Kč 

Internetové služby 106 598,57 Kč 

Ostatní služby (dopravné, sekání trávy, atd.) 44 446,00 Kč 

Doplácení obědů zaměstnanců 45 264,30 Kč 

Pojistné proti škodám 32 606,00 Kč 

Bankovní poplatky 9 173,50 Kč 

Ostatní poplatky 200,00 Kč 

Výdaje celkem 2 263 635,67 Kč 
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Příjmy 

Úroky z účtu 9 229,97 Kč 

Pronájem 6 298,00 Kč 

Jiné ostatní výnosy 3 813,00 Kč 

Zúčtování RF (použití prostř. získaných z 

odpočtu daně) 
7 520,00 Kč 

Zúčtování invest. fondu (malování) 85 414,00 Kč 

Zúčtování FKSP 8 211,00 Kč 

Příjmy celkem 120 485,97 Kč 

  

  Příspěvek Města Dubí 2 377 400,00 Kč 

Příjmy 120 485,97 Kč 

Výdaje 2 263 635,67 Kč 

Zisk 234 250,30 Kč 

  ČERPÁNÍ ROZPOČTU NIV - r. 2011 

  Příjmy 9 595 169,00 Kč 

Výdaje 

 Mzdové náklady 6 987 550,00 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění 2 372 369,00 Kč 

ONIV + příděl do FKSP 235 250,00 Kč 

Celkem výdaje 9 595 169,00 Kč 

Zůstatek 0,00 Kč 

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2011 

 

  Hospodářský výsledek činí celkem 234 250,30 Kč 

Z toho 

 z příspěvku Města Dubí 234 250,30 Kč 

z příspěvku ze SR 0,00 Kč 

  Hospodářský výsledek  253 957,02 Kč 

byl rozdělen 

 HV ZŠ 234 250,30 Kč 

HV ŠJ 19 706,72 Kč 

Fond odměn (10%) 25 396,00 Kč 

Fond rezervní  228 561,02 Kč 
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  
 

Škola spolupracuje s Městem Dubí, se Statutárním městem Teplice – odborem školství 

a kultury a OSPOD, OHS, Policií ČR, HZS, Městskou policií, Hasiči Dubí – pan Ladislav 

Dedecius, MŠ Cibuláček, JM Post – správce počítačové sítě, OSSZ, s kurátory, s PPP ÚK 

v Teplicích, která šetří nové a přešetřuje stávající žáky s vývojovými poruchami učení 

a navrhuje jejich integraci, a dále s ÚP Teplice. Našim partnerem je Střední škola sociální 

PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Dále škola spolupracuje s organizací 

Demosthenes – centrum komplexní péče Ústí nad Labem při tvorbě a naplňování 

individuálního vzdělávacího plánu pro zrakově postižené žáky, kteří jsou integrováni v běžné 

třídě a pro žáka s vývojovou poruchou učení.  

 

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole na třídních schůzkách nebo 

na konzultacích. Třídní schůzky se konaly dvakrát za školní rok.  Na třídní schůzce 

v listopadu a v dubnu byli rodiče seznámeni s prospěchem a chováním svých dětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dubí 1, dne 3. 9. 2012                                                                    Mgr. Bc. Jan Holub 

                                                                                                                ředitel školy 


