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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. Alena Pátíková (do 30. 6. 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 ţáků 

 

Školní druţina, Tovární 364, 417 01 Dubí 1 

 

kapacita:        50 ţáků 

 

 

Odloučená pracoviště 

 

Budova Tovární 364, 417 01 Dubí 1 

Budova Střední 120, 417 03 Dubí 3 

Budova Školní náměstí 86, 417 01 Dubí 1 
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1.1 Základní údaje o součástech školy k 30. 9. 2010 

 

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

třídách. Kromě běţných tříd máme 3 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro ţáky 

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

náměstí 177, Školní náměstí 86, Tovární 364 a Střední 120, Dubí 3). Škola bohuţel nemá 

vlastní tělocvičnu a pro hodiny tělesné výchovy vyuţívala prostory tělocvičny pronajaté od TJ 

Rudolfova huť Dubí. Výuka probíhá jak v klasických třídách tak v i 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. Jazyková učebna a učebna informatiky jsou vybaveny 

interaktivní tabulí. Ve většině tříd je televize s DVD přehrávačem. V budově Školní náměstí 

86 byla vybudována víceúčelová místnost pro pohybové aktivity, která se vyuţívá pro hodiny 

tělesné výchovy. Koncem roku 2010 zde byla nově zřízena cvičná školní kuchyňka.  

V budově Tovární 364 se nachází třídy prvního aţ třetího ročníku a školní druţina. Jedna třída 

byla upravena na tělocvičnu. I v této budově mají ţáci k dispozici ve všech třídách televizi 

s DVD přehrávačem a mohou pracovat s interaktivní tabulí. Školní druţina má k dispozici tři 

místnosti. Její kapacita je 50 ţáků a ta byla naplněna. Druţina slouţí zejména pro ţáky první a 

druhé třídy, navštěvují jí i ţáci třetí třídy. V druţině pracují dvě vychovatelky, z toho jedna na 

celý úvazek a druhá na poloviční úvazek.  

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

ţáky s lehkým mentálním postiţením. I zde mají ţáci k dispozici odborné učebny pro výuku 

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

V rámci spolupráce se Střední školou PERSPEKTIVA vyuţívají ţáci tříd LMP pro hodiny 

tělesné výchovy jejich tělocvičnu.  

 

Na škole se vyučuje anglický a německý jazyk. V první a druhé třídě je výuka anglického 

jazyka realizována formou zájmového krouţku. Od třetí třídy je výuka anglického jazyka 

zařazována povinně. Od šesté třídy se ţáci učí druhý cizí jazyk – německý. Ve školním roce 

2010/2011 jsme v deváté třídě měli ţáky, kteří od čtvrté třídy měli buď povinný německý či 

anglický jazyk. Tito ţáci pak měli od šesté třídy druhý cizí jazyk – opačný k jejich 

povinnému. V ostatních ročnících jiţ funguje model – povinný anglický jazyk od třetí třídy a 
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od šesté třídy povinně volitelný německý jazyk. 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 

ţáky z Vietnamu. Všichni mají na území České republiky trvalý pobyt. V sedmé a deváté 

třídě jsme měli dva chlapce, kteří se nově z Vietnamu přistěhovali. 

 

Součást školy počet tříd/ oddělení počet žáků 

1. stupeň ZŠ 6 107 

2. stupeň ZŠ 4 74 

1. stupeň ZŠ/LMP 2 19 

2. stupeň ZŠ/LMP 1 6 

ZŠ celkem 13 206 

Školní druţina 2 50 

 

Komentář: 

Vzhledem k malému počtu ţáků ve třídách LMP – pracovala ve školním roce 2010/2011 třída 

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

 
1.2 Materiálně technické podmínky školy   

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

přehrávačem, rádio s CD přehrávačem. Na kaţdé 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. Na budově Školní náměstí 86 byla vybudována úplně nová školní cvičná 

kuchyňka. Sborovna na budově Školní náměstí 177 byla vybavena novým nábytkem. Na 

budově Školní náměstí 177 byl instalován automat na nápoje. Ţákům byl zajištěn i nákup 

svačiny. Pro ţáky celého prvního stupně byl realizován projekt „Ovoce do škol“. 
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1.3 Propagace a informace o činnosti školy 

 

Informace o činnosti školy, dokumentech školy jsou k dispozici na úřední desce školy, na 

webových stránkách školy www.zsdubi1.cz.  O činnosti školy pravidelně informujeme v 

příspěvcích v „Dubském zpravodaji“ a o akcích Komunitní školy na webových stránkách 

www.komunitniskoly.cz. 

 

 

 

1.4 Údaje o školské radě 

 

Školská rada při Základní škole Dubí 1 zřizované Městem Dubí má 3 členy 

 

člen jmenovaný zřizovatelem   Mgr. Marie Struhová 

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 

2009/2010, Školní řád, Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování ţáků (klasifikační řád). 

Dále byla seznámena s rezignací paní Mgr. Aleny Pátíkové na post ředitelky ZŠ Dubí 1 

k 30. 6. 2011. Navrhla paní Mgr. Marii Struhovou členkou konkurzní komise pro konkurs na 

nového ředitele ZŠ Dubí 1. 

 

  

http://www.zsdubi1.cz/
http://www.komunitniskoly.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)  

79-01-C/001 Základní škola (dobíhající soustava)  

 

2.1 Vzdělávací programy  
 

I. stupeň 1. – 4. třída Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 01/2010 -  ŘŠ) 

                      5. tř. Základní škola (č. j. 16847/96-2)  

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

 

 

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

vzdělávacího programu Vše Věd pro ţáky s lehkým mentálním postiţením 

 (č. j. 01/2010 -  ŘŠ) 
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3. Přehled pracovníků školy 

 

Počet tříd     13 

I. stupeň       6 

II. stupeň       4 

I. stupeň LMP       2 

II. stupeň LMP       1 

Počet oddělení školní druţiny    2  

Počet pedagogických pracovníků   24 (včetně vedení školy)  

Počet nepedagogických pracovníků    7 
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3.1 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Vedení školy     

Ředitelka školy Mgr. Alena Pátíková      Rj - Vv 

Zástupkyně ředitelky  Mgr. Hana Dubnová Nj; výchovný poradce 

Třídní učitelé     

1. třída Mgr. Iva Jurigová speciální pedagog 

2. A  Mgr. Eva Bartůňková  I. stupeň + spec. ped. 

2. B Mgr. Soňa Korbová I. stupeň  

3. třída  Mgr. Jitka Jägerová I. stupeň + spec. ped. 

4. třída Jiřina Randáčková I. stupeň 

5. třída Mgr. Irena Boušková I. stupeň 

6. A Hana Durneková N 

7. třída Ladislava Antalová N 

8. třída Ladislav Antala N 

9. třída Mgr. Marcela Staníčková M - Fy; metodik prevence 

2. + 3. třída LMP Markéta Kolínková N 

4. + 5. třída LMP Mgr. Dana Sajdlová I. stupeň + spec. ped. 

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

Učitelství pro školy pro 

mládeţ vyţadující zvláštní 

péči 

Netřídní učitelé Mgr. Igor Shykula Vv - Tk 

  

Mgr. Jana Kochaníková 

(od 1. 12. 2010 MD) Čj - Hv 

  Šárka Gebauerová N; studující UJEP 

  

Mgr. Petra Doubková (od 

2. 12. 2010) I. stupeň 

Romská asistentka  Nataša Husáková 

Pedagogika pro asistenty ve 

školství 

Zdravotní asistentka Lenka Schvarczová SpgŠ 

Školní druţina  Stefanie Dvorníková SpgŠ, vychovatelství 

  Iveta Petrová N - učitel, vychovatelství 

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 24 pedagogů, z toho na I. stupni 8 pedagogů 

(1 nekvalifikovaný). Na II. stupni 11 pedagogů (5 nekvalifikovaných). Ve školní druţině 

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

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

Aprobovaně byly vyučovány předměty Čj,  Hv  - do odchodu paní Mgr. J. Kochaníkové na MD, 

M, Fy, Nj, Vv.  

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby  

 

Počet PP fyzicky     24 (z toho 2 MD) 

do 35 let celkem       5 

               z toho ţeny       4 

               bez odborné kvalifikace     1 

 35 – 45 let      11 

              z toho ţeny     11 

              bez odborné kvalifikace     4 

45 – 55 let        6 

             z toho ţeny       5 

             bez odborné kvalifikace     1 

55 – důchodový věk       0 

Důchodci        2 

             z toho ţeny       2 

             bez odborné kvalifikace     1  

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících  

 

Počet NP fyzicky 7 (1 MD) 

 

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

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

pracují na 0, 75 úvazku). V budově Tovární 364 pracuje jako školnice paní Renata Vlková 
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a v budově Střední 120, Dubí 3 pracuje paní Blanka Pehaničová. Hospodaření školy zajišťuje 

účetní paní Dagmar Pšeničková.  
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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 20010/2011 přijato 30 dětí do 1. třídy. Dodatečný odklad povinné školní docházky byl 

udělen třem dětem.  

 

4.1 Výsledky přijímacího řízení  

 

Z 9. třídy odešlo 19 ţáků. 1 ţákyně odešla z 8. třídy LMP. V rámci přijímacího řízení bylo 

na střední školu přijato 15 ţáků. Na školy a učební obory s maturitou 11 ţáků, na odborná 

učiliště 4 ţáci. 5 ţáků si nepodalo přihlášku k dalšímu studiu. Na víceletá gymnázia byli 

z 5. třídy přijati 3 ţáci. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 

 

Školní rok byl zahájen ve třinácti třídách s počtem 206 ţáků, z toho 104 chlapců a 102 dívek. 

Na prvním stupni bylo 107 ţáků, na druhém 74 ţáků a ve třídách LMP bylo 25 ţáků.  

 

V prvním pololetí prospělo s vyznamenáním 72 ţáků, prospělo 129 ţáků, 7 ţáků neprospělo. 

Napomenutí bylo uděleno 41, třídních důtek 17 ředitelských důtek 4, 2. stupeň z chování 

mělo 6 ţáků a 3. stupeň 0 ţáci. Pochval bylo uděleno 22.  

 

Ve druhém pololetí bylo na škole 201 ţáků, z toho 103 chlapců a 98 dívek, z toho na I. stupni 

bylo 101 ţáků a na druhém 72 ţáků a ve třídách LMP bylo 28 ţáků. S vyznamenáním 

prospělo 54 ţáků, prospělo 142 ţáků, 5 ţáků neprospělo. Napomenutí bylo uděleno 35, 

třídních důtek 17, ředitelských důtek 10, 2. stupeň z chování mělo 5 ţáků a 3 ţáci měli 3. 

stupeň z chování. 2 ţáci poţádali o prodlouţení školní docházky o jeden školní rok. 

 

 

5.1 Údaje o zameškaných hodinách  

 

V prvním pololetí školního roku 2010 / 2011 bylo celkem 10 024 zameškaných hodin, z toho 

128 neomluvených. Na jednoho ţáka připadlo průměrně 47,96 zameškané hodiny, z toho 0,61 

neomluvených. 

Ve druhém pololetí bylo zameškaných hodin 14 242, z toho 291 neomluvených. Na jednoho 

ţáka připadlo průměrně 70,86 zameškané hodiny, z toho 1,45 neomluvených. 

Větší počet zameškaných hodin se vyskytuje u ţáků II. stupně tříd LMP, kde průměr na 

jednoho ţáka překročil 80 zameškaných hodin v obou pololetích školního roku. 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích  

 

Ve školním roce 2010/2011 byli 2 integrovaní ţáci, oba na I. stupni. 1 ţák byl integrován 

s vývojovou poruchou učení. Výuka probíhala podle individuálního plánu. 1 ţákyně má 

zrakové postiţení. Tato ţákyně pracuje dle individuálního plánu a má k dispozici zdravotní 

asistentku. 
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5.3 Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů 

 

Na škole pracoval preventivní tým ve sloţení Mgr. Alena Pátíková, ředitelka školy, Mgr. 

Hana Dubnová, zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně, Mgr. Marcela Staníčková, 

školní metodik prevence, Mgr. Soňa Korbová, metodik prevence pro 1. stupeň a Mgr. Dana 

Sajdlová, 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 ţáků, tak ţáků s obtíţemi. 

Zabývá se rovněţ výchovnými problémy, záškoláctvím, vztahy ve škole i kariérovým 

poradenstvím. 

 

V uplynulém školním roce jsme zapojili ţáky do charitativních projektů: 

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

prevenci  

 Projekt Šance - humanitární sbírka na pomoc dětem Domu Šance 

 

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

 

 Beseda s městskou policií - rozdíly činnosti MP a PČR, tísňová volání (2. stupeň SVP) 

 Beseda s MP - tísňová volání, linka bezpečí, zneuţívání návykových látek, rizikové 

chování, šikana a násilí (1. stupeň SVP) 

 Beseda s MP - osobní bezpečí, vhodné a nevhodné chování (1. třída) 

 

V rámci projektové vyučování se ţáci 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 důleţitým ţivotním dovednostem 

 Projekt Zdravý ţivotní styl - osobní bezpečí, zdravá výţiva, návykové látky, asertivita, 

první pomoc (4. - 9. třída + třídy LMP) 
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Ţáci se zúčastnili filmového představení a výchovného pořadu: 

 

 Jeden svět - Thembi: dokumentární film o HIV (8. + 9. třída) 

 Jeden svět - dokumentární filmy o dětských právech (4. třída) 

 Jeden svět - dokumentární filmy o dětských právech a ekologii (6. + 7. třída) 

 „Těţší je skončit neţ začít“ (výchovný pořad) - problematika uţívání drog, 

důsledky a dopady plynoucí z drogové závislosti (2. stupeň) 

 Exkurze v K-centru v Teplicích s interaktivním programem - seznámení 

s poskytovanými sluţbami, prohlídka prostor kontaktního centra, odborný výklad 

na téma drogy a závislosti, interaktivní techniky a závěrečná beseda 

 

 

Přetrvávajícím problémem je kuřáctví, které se přes veškerou prevenci rozmáhá a posunuje 

stále do niţších ročníků. V této oblasti bychom potřebovali větší podporu rodičů, kteří často 

sami nevědí, jak tento problém zvládnout, nebo jen raději nevidí. Také se objevila zvýšená 

agresivita u dětí mladšího věku, převáţně vulgární slovní napadání spoluţáků. Větší 

spolupráci jsme museli navázat také se sociálními odbory a to z důvodu narůstajícího 

záškoláctví některých ţáků, či skrytého záškoláctví. 
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6. Zájmová činnost 

 

Přehled zájmových útvarů 

 

Ve školním roce 2010/2011 pracovaly pod vedením pedagogů tyto krouţky: 

 Angličtina pro 1. a 2. třídu 

 Dílnička 

 Krouţek ručních prací 

 Zdravotní krouţek 

 Sportovní krouţek 

 Přípravný krouţek pro budoucí „Prvňáky“ 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 

Škola má jiţ několik let adoptovanou Surikatu jménem „Miki“ v ústecké ZOO. Kaţdoročně 

přispívá finančními prostředky na její krmení.  

 

Na podzim 2010 proběhl na budově Tovární 364 „Den otevřených dveří“, který byl tematicky 

zaměřený na nadcházející adventní čas. Účast na tomto dni přijali, nejen zástupci Města Dubí 

pan Ing. Petr Pípal, Mgr. Jiří Šiller, Mgr. Hana Wenzelová, ale svým vystoupením přispěly 

děti pěveckého sboru Cibuláček z mateřské školy Dubí a dubské maţoretky. Pro velký úspěch 

jsme si „Den otevřených dveří“ zopakovali na jaře 2011 na budově Školní náměstí 177. Tento 

den se nesl v duchu nadcházejících velikonočních svátků. Krom zástupců města Dubí pozvání 

přijal starosta partnerského města Bannewitz pan Christian Frőse a zástupce města Altenberg 

pan Reiner Fischer. Do školy se přišel téţ podívat bývalý ţák a současný senátor a primátor 

města Teplic pan Jaroslav Kubera s manţelkou. 

 

 

7.1 Účast na kulturních akcích 

 

 Koncert Severočeské filharmonie – „Vídeňské stíny“ 

  „Hodina zpěvu“ – Jaroslav Uhlíř 

 Exkurze „Český porcelán“ Dubí 

 „Řím“ – legionáři, gladiátoři a Césarové – historické představení 

 „Mikulášský den“ 

 Setkání škol v Altenbergu 

 „Staré pověsti české“ – divadelní představení  

 „Tři mušketýři“ – muzikál Praha 

 „Pohádka z popelnice“ – o povoláních pro ţáky I. stupně 

 Den „Komunitní školy“ 

 „Aprílový den“ – ve znamení „nejbláznivějšího“ oblečení 

 „Anifest“ – přehlídka animovaných filmů 

 „Poznej svého psa“ – přednáška – jak pečovat o psa 

 Projekt Planeta Země 3000 -„Čína“ – říše mocného draka – zeměpisná projekce 
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 „Projektový cirkus“ – návštěva partnerské školy v SRN – Possendorf 

 Besedy v knihovně 

 „O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů“ – divadelní představení – I. 

stupeň 

 Návštěva hvězdárny, planetária, botanické zahrady 

 Přednáška na téma „Holocaust“  

 Prohlídka koncentračního tábora Terezín, Malá pevnost 

 Kladení věnců 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích  

 

Ţáci školy se zúčastnili mnoha soutěţí:  

 

 Sportovní – plavecká štafeta měst, turnaj v nohejbale, plavecká štafeta pro ţáky 2. a 3. 

třídy 

 Recitační 

 Soutěţ Mladých zdravotníků 

 Dubská kulturní olympiády 

 Olympiáda v německém jazyce – v kategorii mladších ţáků jsme obsadili 1. místo a 

v kategorii starších ţáků jsme obsadili 3. místo 

 Olympiáda v anglickém jazyce 

 Matematický Klokan – nejvyšší bodový zisk – 2 ţákyně 5. třídy 

 Pythagoriáda 

 Soutěţ „Informáček“ 

 Soutěţ „Dopraváček“ 
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7.3 Projektové vyučování 

 

 

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

se ţáci 4. – 9. třídy a ţáci 6., 7. + 8. LMP zúčastnili projektu „Zdravý ţivotní styl“. Všechny 

třídy školy pracovaly na projektu „Státy EU a státy ţáků cizinců“. 

 

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 

3. třída 

 Nemoc a zdraví 

 Ekologie – třídění odpadu 

4. třída 

 Vliv médií 

 Můj kámoš – seznámení se s asistenčním psem a různým handicapem 

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 

8. třída 
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 Domácí násilí 

 Zpravodajství a náš svět 

9. třída 

 Totalitní reţim 

 Diskriminace 

 Ţivotní prostředí mého okolí 
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Třídy LMP 

Ve třídách LMP jiţ 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 

 

 

7.4 Sportovní akce pořádané školou 

 

 Plavecký výcvik ţáků 2. a 3. Třídy 

 Turnaj v nohejbale 

 Ochrana člověka za mimořádných situací 

 Walking 

 Orientační závod k MDD 

 Superpohár  

 

 

7.5 Náborové akce pro žáky 9. třídy 

 

Zástupci středních škol prezentují a nabízejí moţnosti studia pro vycházející ţáky. Svou 

činnost prezentovaly tyto školy: 

 

 Střední škola stavební – odloučené pracoviště Krupka 

 Střední škola obchodu a sluţeb Teplice 

 Střední škola stavební 

 Hotelová škola Teplice – účast zástupce školy na třídních schůzkách 

 Střední průmyslová škola Teplice 

 Střední škola technická AGC a.s. 

 Střední škola obchodu a sluţeb Ústí nad Labem  
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Ţáci navštívili: 

 GASTRODEN – prezentace Hotelové školy v Teplicích 
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7.6 Školní výlety 

 

 Návštěva ústecké ZOO 

 Zoopark Chomutov 

 Úpořiny – exkurze na farmu a chráněné dílny Arkádie 

 Muzeum Krupka 

 Štola „Starý Martin“ Krupka 

 Dubá, Nedamov 
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8. Škola a projekty 

 

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

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

a odebírá sluţby. Jde o projekty: 

 

 Komunitní škola 

 Ovoce do škol 

 Zdravé zuby 

 Čas proměn 

 Zachraň strom 

 Recyklohraní¨ 

 Projekt Ministerstva zemědělství – „Zdravá výţiva a prevence onemocnění“ 

 

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

je prohloubit znalosti ţáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoţnit jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a pouţitých drobných elektro zařízení. Za získané body 

v projektu recyklohraní škola zakoupila nové vědecké kalkulátory. V rámci tohoto projektu 

učíme naše ţáky třídit odpad, sbírat starý papír a PET lahve, ale také je učíme o ekologii. 

Jednou z akcí, do které jsme se zapojili, je soutěţ „Sbírej mobil, vyhraj výlet“. Celkem jsme 

nasbírali 105 starých nefunkčních mobilních telefonů. 

 

Komunitní škola, kterou vytváříme, by se měla stát pro místní komunitu místem, které nabízí 

co nejširší škálu sluţeb. Tedy nejen vzdělávání ţáků během vyučování, ale také volnočasové 

aktivity pro ţáky se zapojením celé rodiny. Chceme vytvořit moţnosti dalšího vzdělávání 

dospělých, zapojení partnerských organizací, zdravotních a sociálních sluţeb, aby mohly 

našim prostřednictvím nabídnout sluţby komunitě. Naším hlavním cílem je vylepšit vzájemné 

vztahy a zapojit rodiče do dění naší školy, aby měli moţnost lépe porozumět tomu, o co škola 

usiluje, a podpořili tak její přístup. Chceme být školou, která je otevřená a vstřícná změnám a 

chceme se aktivně zapojit do dění komunity. 
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V rámci projektu „Zachraňte strom“ bylo ve školním roce 2010/2011 sebráno 15 370 kg 

starého papíru. Dále na škole sbíráme PET lahve a PET víčka. 
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9. Školní vzdělávací program 

 

Ve školním roce 20010/2011 byly podle ŠVP vzdělávány první aţ čtvrtý ročník a šestý aţ 

devátý. 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 ţáků. Součástí ŠVP je i část pro 

vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, podle které jsou vyučování ţáci s těmito 

potřebami integrovaní 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. Taktéţ je moţno doplňovat výuku dalšími akcemi, 

které ŠVP nevyčísluje. 
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10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 

ostatních pracovníků školy 

V rámci celoţivotního vzdělávání úspěšně ukončila Mgr. Marcela Staníčková dvouleté 

studium „Metodika prevence sociálně patologických jevů“. Mgr. Marcela Staníčková a Mgr. 

Dana Sajdlová se v rámci projektu „Komunitní škola“ zúčastnily týdenního pobytu v Anglii a 

úspěšně absolvovaly vzdělávací program Komunitní škola. 

 

Učitelé se zúčastnili těchto seminářů 

 Hodnocení a sebehodnocení 

 „Jak na výstupy z EU šablon“ 

 „Smart klub“ 

 „Bezplatné zdroje pro interaktivní výuku“ 

 Netradiční výtvarné techniky 

 Enviromentální seminář pro učitele 

 Dobrovolnictví 

 Konference „Ţákovský parlament ve školní praxi“ 

 Krajská konference „Prevence rizikového chování“ 

 Seminář pro učitele fyziky 

 Kurz projektového řízení 

 BOZP pro vedoucí pracovníky 

 „Dítě – cizinec, škola a rodič“ 

 Pravidelné semináře výchovných poradců 

 Pravidelné semináře metodiků prevence 
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11. Kontrolní činnosti  
 

Ve školním roce 20010/2011 proběhly dále kontroly ekonomické, bezpečnostní a provozní 

povahy, a to ze strany zřizovatele, Okresní hygienické stanice v Teplicích. Ţádná z těchto 

kontrol neobjevila nedostatky v hospodaření, vedení účetnictví, daní ad. Výsledky 

hygienických kontrol jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.  

 

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

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

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

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

vedení školy. Kontrolní činnost povahy pedagogické – tzv. hospitační činnost – zajišťuje 

zástupkyně ředitelky. Výsledky zjištění jsou konzultovány s pedagogy individuálně. Průběţně 

je kontrolováno i vedení pedagogické dokumentace. 
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12. Základní údaje o hospodaření školy 

 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 

  Příspěvek Město Dubí 2 313 000,00 Kč 

Neinvestiční dotace 19 000,00 Kč 

Celkem 2 332 000,00 Kč 

  Výdaje 

 Spotřeba plynu 749 605,00 Kč 

Elektrická energie 173 143,58 Kč 

Voda 38 846,00 Kč 

Drobné opravy, údrţba 127 793,20 Kč 

Oprava podlahy - úhrada z inv.f. 38 376,00 Kč 

Servis 40 491,10 Kč 

Revize 32 889,80 Kč 

Materiál (všeob., kanc., tiskopisy, úklid) 78 315,10 Kč 

Knihy, časopisy, kazety 23 584,20 Kč 

OTE (nábytek - šk. kuchyně, lavice atd.) 186 017,00 Kč 

DDHM (počítače, tiskárna, vysavač, lednice) 402 764,00 Kč 

Školní potřeby 39 835,00 Kč 

Cestovné 646,00 Kč 

Školení 6 600,00 Kč 

Poštovné 8 033,24 Kč 

Tel. poplatky 107 573,26 Kč 

Odvoz TDO 18 890,00 Kč 

Prac. oděv, obuv 1 000,00 Kč 

Náklady na plavání 8 250,00 Kč 

Údrţba progr. Vybavení 27 425,60 Kč 

Akce školy 19 000,00 Kč 

Internet + Autocont 71 031,70 Kč 

Ostatní sluţby (dopravné, sekání trávy atd.) 56 495,26 Kč 

Pronájem tělocvičny 21 450,00 Kč 

Doplácení obědů zaměstnanců 42 972,25 Kč 

Pojistné proti škodám 32 606,00 Kč 

Bankovní poplatky 12 683,00 Kč 

Náklady z RF - prostředky získané z odpočtu 

daně 1 800,00 Kč 

Výdaje celkem 2 368 116,29 Kč 
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  Příjmy 
 Úroky z účtu 10 946,79 Kč 

Pronájem 8 000,00 Kč 

Jiné ostatní výnosy 5 605,00 Kč 

Zúčtování RF (pouţití prostř. získaných z 

odpočtu daně, nábytek školní kuchyňka) 80 800,00 Kč 

Zúčtování invest. fondu (oprava podlahy ve 

školní kuchyňce) 38 376,00 Kč 

Příjmy celkem 143 727,79 Kč 

  

  Příspěvek Města Dubí 2 332 000,00 Kč 

Příjmy 143 727,79 Kč 

Výdaje 2 368 116,29 Kč 

Zisk 107 611,50 Kč 

  
ČERPÁNÍ ROZPOČTU NIV - r. 2010 

  Příjmy 9 376 276,00 Kč 

Výdaje 

 Mzdové náklady 6 775 530,00 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění 2 301 984,00 Kč 

ONIV + příděl do FKSP 298 762,00 Kč 

Celkem 9 376 276,00 Kč 

Zůstatek 0,00 Kč 

  
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2010 

 

  Hospodářský výsledek činí celkem 107 611,50 Kč 

Z toho 

 z příspěvku Města Dubí 107 611,50 Kč 

z příspěvku ze SR 0,00 Kč 

  Hospodářský výsledek  107 611,50 Kč 

byl rozdělen 

 Fond odměn (10%) 10 761,00 Kč 

Fond rezervní  96 850,50 Kč 
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13. 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, OSSZ, s kurátory, s PPP ÚK 

v Teplicích, která šetří nové a přešetřuje stávající ţáky 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. Jiţ dva roky spolupracujeme v projektu 

„Komunitní škola“a na příští školní rok se připravuje další projekt. 

Dále škola spolupracuje s organizací Demosthenes – centrum komplexní péče Ústí nad 

Labem při tvorbě a naplňování individuálního vzdělávacího plánu pro zrakově postiţenou 

ţákyni, která je integrována v běţné třídě.  

 

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

na konzultacích. Třídní schůzky se konaly dvakrát, konzultace téţ 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 14. 9. 2011                                                        Mgr. Hana Dubnová 

                                                                                                  zástupkyně ředitelky 


