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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 

Datová schránka                                            e e x n k z q 

Způsob hospodaření    příspěvková organizace                                          

Ředitel školy     Mgr. Bc. Jan Holub  

Kontakt tel.     417 717 999 

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:        63 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 

Budova Školní náměstí 588, 417 01 Dubí 1  

Školní jídelna, Krušnohorská 203/19, 417 01 Dubí 1  
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1.1 Základní údaje o součástech školy k 30. 09. 2018 
 

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

tříd máme 1 třídu s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s lehkým mentálním postižením.  

 

Výuka probíhá celkem v pěti budovách (Školní náměstí 177, Školní náměstí 86, Školní náměstí 588, Tovární 

364  a  Střední 120, Dubí 3). Škola má k dispozici tělocvičnu v budově Školní náměstí 588, zde nově vznikly 

čtyři odborné učebny. Výuka probíhá jak v klasických třídách, tak  i v odborných učebnách – především pak 

na 2. stupni.  

 

Ředitelství školy a třídy od třetího 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 vybavená dílna pro výuku pracovních činností. K dispozici mají učitelé dvě interaktivní 

tabule, počítače s promítáním do televize či propojení s dataprojektorem. Všechny třídy jsou vybaveny novým 

nábytkem. Během letních prázdnin proběhla výměna podlahové krytiny ve sborovně a oprava podlahy  

a výměna krytiny v ředitelně. Též se uskutečnila rekonstrukce dívčího WC v 2. patře. Ve všech třídách  

v 1. patře proběhla výměna osvětlení. 

 

V budově Školní náměstí 86 byla během prázdnin rekonstruována  bývalá víceúčelová místnost pro pohybové 

aktivity a proměněna na 3. oddělení školní družiny včetně sociálního zařízení. Od září bude sloužit žákům od 

třetí do páté třídy s kapacitou 30 míst. Dojde tak k celkovému navýšení míst ve školní družině na 93. V této 

budově je také funkční cvičná školní kuchyňka, která slouží nejen pro výuku a kroužek vaření, ale i pro různé 

další školní akce. V prostorách prvního patra se nachází keramická dílna. Je využívána žáky v rámci hodin 

výtvarné výchovy a při volnočasových aktivitách. Dílnu využívají i dospělí, kteří se tu scházejí jedenkrát za 

čtrnáct dní. Součástí dílny je i elektrický hrnčířský kruh.  

 

V budově Školní náměstí 588 máme od konce května 2019 nově čtyři odborné učebny, které jsme zrealizovali 

v rámci projektu IROP  (ODBORNÉ UČEBNY ZŠ DUBÍ 1, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003979 je 

spolufinancován Evropskou unií). Předmětem projektu byly stavební úpravy a pořízení vybavení odborných 

učeben, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a na 

zvýšení klíčových kompetencí a cizí jazyky, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Výstupem jsou 

učebna informatiky, jazyková laboratoř a dvě učebny přírodovědných předmětů. 

Tělocvična slouží nejen pro hodiny tělesné výchovy, ale je též pronajímána různým sportovním klubům 

(fotbal, florbal, mažoretky, stolní tenis, judo). 
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Budova v Tovární 364 je též vybavena novým nábytkem. Učitelé mají k dispozici dvě interaktivní tabule. 

Zbývající třídy jsou vybaveny počítačem s promítáním do televize. Nachází se zde třídy prvního a druhého  

ročníku a školní družina. Školní družina má k dispozici čtyři místnosti. Její kapacita je 63 žáků, v letošním 

školním roce byla naplněna. Družina slouží zejména pro žáky první a druhé třídy, navštěvují ji  

i žáci třetí třídy. V družině pracují dvě vychovatelky, obě na celý úvazek. V poledních a  odpoledních 

hodinách v družině vypomáhá asistentka pedagoga. Družina funguje v době před vyučováním od 6.00 do 7.40 

hodin, po vyučování od 11.40 do 16.00 hodin. Během prázdnin byla celá budova vymalována. Již na přelomu 

dubna a května proběhla rekonstrukce chlapeckých toalet.  

 

V budově Střední 120 v Dubí 3 se nachází 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s lehkým 

mentálním postižením, kterou v tomto roce navštěvovali pouze 4 žáci. Fungování této třídy bylo finančně 

podpořeno Městem Dubí. Vzhledem k tomu, že jeden žák ukončil povinnou školní docházku, tak byla činnost 

této třídy k 28. červnu 2019 ukončena a zbývající tři žáci ukončí základní vzdělání na základní škole speciální 

v Teplicích. Dále zde máme druhou, třetí a čtvrtou třídu. I zde mají žáci k dispozici odbornou učebnu pro 

výuku informatiky s interaktivní tabulí. Nově zde žáci mají k dispozici tělocvičnu, která vznikla úpravou 

prostor bývalé jídelny. Do užívání škola získala i prostory po neziskové společnosti Květina, z. s. – Klubu 

Magnet, který se přestěhoval do nových prostor. I zde během prázdnin došlo k výměně podlahových krytin 

ve dvou třídách a obměně nábytku pro otevření přípravné třídy od září 2019. 

Na škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Klademe důraz na výbornou jazykovou přípravu žáků. Do 

výuky cizích jazyků, zejména německého, jsme zapojili již třetím rokem rodilou mluvčí, která v rámci 

dobrovolnické činnosti pracovala celý školní rok v naší škole. 

Anglický jazyk je vyučován v první a v druhé třídě s hodinovou dotací, od třetí pak tři hodiny týdně. 

Německý jazyk mají žáci jako druhý cizí jazyk od šesté třídy. Volitelné předměty (povinné) byly zařazeny 

od  sedmého do devátého ročníku.  

 

Kromě českých dětí byly u nás vyučovány i děti z jiných zemí. V některých ročnících jsme měli žáky 

z Vietnamu. Všichni mají na území České republiky trvalý pobyt.  
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1.2 Materiálně technické podmínky školy 
 

Ve všech třídách mají žáci k dispozici výškově stavitelné sestavy. Třídy v budově Školní náměstí 177  

a Tovární 364 jsou vybaveny počítačem s propojením do televizoru či propojené s dataprojektorem.  Odborné 

učebny v budově Školní náměstí 588 jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači, je zde moderní 

jazyková laboratoř. 

K dispozici jsou rádia s CD přehrávačem. V každé budově jsou učebny s interaktivní tabulí. Celkem 

evidujeme v majetku školy devět interaktivních tabulí. Budova Školní náměstí 177 a 588,  budova Střední 120 

mají k dispozici učebnu informatiky s připojením na vysokorychlostní internet. V budově Střední 120 je deset 

počítačových stanic. V budově na Školním náměstí 177 je dvacet počítačových stanic a dalších 20 je v budově 

Školní náměstí 588. Průběžně probíhá obměna starších počítačů za nové, rychlejší a výkonnější. Učitelé mají 

k dispozici notebooky. Škola je poměrně dobře vybavena didaktickou technikou. Velice dobře je vybavena 

školní dílna.  

 

V budově Školní náměstí 86 je školní cvičná kuchyňka, keramická dílna a nově vznikla místnost pro třetí 

oddělení školní družiny. 

 

 

 

 

 

  

Součást školy počet tříd/ oddělení počet žáků 

1. stupeň ZŠ 10 177 

2. stupeň ZŠ 5 99 

2. stupeň ZŠ/LMP 1 4 

ZŠ celkem 16 280 

Školní družina 2 63 
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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 a na facebooku 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, česko-německé spolupráci, výletech atd. - vše je doplněné o fotodokumentaci. Fotodokumentace  

i veškeré zveřejněné informace jsou v souladu s GDPR. Na webových stránkách je dispozici elektronická 

jídelna pro snadnější platbu  jídel, objednávání či odhlašování obědů. O činnosti školy pravidelně informujeme 

v příspěvcích v „Dubském zpravodaji“. 
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1.4 Údaje o školské radě 
 

Školská rada při Základní škole Dubí 1 má 3 členy. Funkční období školské rady bylo od října 2017 do  října 

2020. Pracovala ve složení: 

 

člen ŠR jmenovaný zřizovatelem     Jaromír Šťásek  

člen z řad rodičovské veřejnosti     Lucie Skleničková  

člen z řad pedagogických pracovníků   Mgr. Eva Šístková (zvolená ŠR předsedkyní) 

 

 

Školská rada na svých schůzkách schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018.  

 

Dále projednala mimo jiné: 

1. Zápis žáků do 1. tříd 

2. Plánované projekty školy 

3. Komunikaci školy s rodiči a veřejností 

4. Prezentaci školy 

5. Akce v 1. a 2. pololetí školního roku 2018/2019 

6. Kontroly v ZŠ 

7. Zprávu ředitele školy pro školskou radu za školní rok 2018/2019 

8. Úpravy směrnic, aktualizaci ŠVP PV 

9. Otevření přípravné třídy od září 2019 
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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 + II. stupeň Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 08/2016 -  ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP 

ZV); včetně úprav platných od 01. 09. 2013, úpravy k 01. 09. 2016 – společné vzdělávání – Vše Věd (č, j. 

09/2016 – 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) 

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu zpracovaný podle RVP ZV 
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3. Přehled pracovníků školy 
 

Počet tříd 16    

I. stupeň 10    

II. stupeň 5    

II. stupeň LMP 1    

Počet oddělení školní družiny 2    

Počet pedagogických pracovníků  35  (včetně vedení školy) 

Počet nepedagogických pracovníků 13*    

Mateřská dovolená 1**    

 

Komentář: 

*od ledna 2019 je v dlouhodobé pracovní neschopnosti hlavní kuchařka; byla za ní přijata náhrada na místo pomocné 

kuchařky  

paní Magdaléna Vaňková pracuje na DPČ jako správcová budovy Školní náměstí 588 

**nástup na MD od 29. 04. 2019 
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3.1 Přehled pracovníků školy 
 

Vedení školy   aprobace vyučované před. 

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

Zástupkyně ředitele Mgr. Hana Dubnová Nj, výchovný poradce Nj 

Třídní učitelé       

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

1. B Mgr. Kateřina Simandlová I. stupeň + spec. školy dle aprobace 

2. A Mgr. Soňa Korbová I. stupeň  dle aprobace + Aj 

2. B Mgr. Karolína Burian I. stupeň  dle aprobace + Aj 

2. C Mgr. Jana Klímová speciální pedagog   

3. A Michaela Housková I. stupeň dle aprobace 

3. B Mgr. Eva Bartůňková I. stupeň + spec. ped. dle aprobace 

4. A Hana Durneková N Čj, D, Vl, Př, Ov 

4. B Mgr. Iveta Vlaháčová Nj Čj, M, Aj, Nj 

5. B Mgr. Eva Šístková I. stupeň + spec. ped. dle aprobace 

6. B třída Mgr. Markéta Vágnerová Čj - D Čj, D, Z 

6. C třída Bc. Šárka Walterová M, F - PřF UJEP M, F, Inf, MP 

7. třída Mgr. Michaela Jindrová M - Ov M, F,  Pč, Ov 

8. třída Mgr. Adéla Hufová Čj - D Čj, D, Hv, Ov, Vv 

9. třída Bc. Monika Beer částečně kvalifikovaná Aj, Z 

8. třída LMP Věra Sedláčková SpgŠ - učitelství pro MŠ M, Č, Př,  

Netřídní učitelé       

  Ing. Martina Blahoutová Př - Ch Př, Ch 

  Mgr. Jakub Matys Tv, společenské vědy Tv, Inf 

  Mgr. Kristina Illéšová Čj, Aj Aj 

  MgA. Julie Šišková výtvarné umění Aj, Vv 

  Bc. Lenka Šlechtová Aj Aj, Z 

     

 

 

 



Výroční zpráva 2018/2019                                                                           ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice 

13 

 

 

Asistenti pedagoga pro 

zdravotně znevýhodněné žáky       

  Radka Palečková SPŠ Most  1. A 

  Lenka Benediktová HŠ, OS a SPŠ Teplice 1. B 

  Andrea Vandlíčková SŠ sociální Perspektiva 2. A 

  
Nataša Husáková 

Pedagogika pro asistenty 

ve školství 3. A 

  Jitka Andrtová ISŠ služeb Teplice 3. B 

  Ivana Taylor TRIVIS SŠ veřejnoprávní 4. A 

  Kateřina Bímová SPŠ Teplice 5. B 

  Pavel Votický 

Pedagogika pro asistenty 

ve školství 6. B 

  Ivana Sanitriková SOU Glaverbel  6. C 

  Kateřina Kubánková VOŠ, SpgŠ a OA Most 7. třída 

Školní družina        

  Veronika Mráčková SOŠ obchodu a služeb vychovatelka ŠD 

  Iveta Petrová  vychovatelství vychovatelka ŠD 

Mateřská dovolená   
    

  MgA. Julie Šišková výtvarné umění od 29. 04. 2019 
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3.2 Odborná kvalifikace pedagogického sboru 
 

V tomto školním roce působilo na škole 35 pedagogů včetně vedení školy. Pedagogický sbor prošel opět 

drobnou obměnou a podařilo se získat další aprobované učitele. Věkový průměr pedagogického sboru je 45 

let.  Na I. stupni 10 kmenových pedagogů (2 nekvalifikovaní).  Na II. stupni 9  kmenových pedagogů (1 

nekvalifikovaný, 4 částečně kvalifikovaní).  Ve třídě LMP 1 kmenový pedagog.  Ve školní družině 

2 vychovatelky.  

10 asistentů pedagoga. Jedna asistentka u žáka s tělesným postižením a devět asistentů je u  žáků, kteří mají 

podpůrná opatření druhého či třetího stupně. Kvalifikovanost byla na I. stupni 85,3% Na II. stupni byla 

kvalifikovanost 86,2%. Aprobovaně byly vyučovány předměty Čj, D, M, Fy, Nj, Aj (částečně), Ch, Př, Ov, 

Tv, Vv. 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Počet PP fyzicky     35 

do 35 let                   7 

               z toho ženy       6 

               bez odborné kvalifikace     2 

 35 – 45 let       13 

              z toho ženy      13 

              bez odborné kvalifikace     0 

45 – 55 let       14 

             z toho ženy      12 

             bez odborné kvalifikace     2 

55 – důchodový věk       1 

         z toho ženy                                                         1 

         bez odborné kvalifikace                                     1 
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Počet NP fyzicky 13 

V budově Školní náměstí 177 pracuje na pozici školníka Jaromír Šťásek (úvazek 0, 8125), práci školníka 

zajišťuje též v budově Tovární 364. Úklid v budově Školní náměstí 177 a Školní náměstí 86 zajišťují 

Bohuslava Schvarczová (na 0,75 úvazku) a Lucie Fridrichová (na 0, 5 úvazku), v budově Tovární uklízí 

Renata Vlková (na 0, 625 úvazku). V budově Střední 120 pozici školnice a uklízečky vykonává  

Blanka Pehaničová. 

Hospodaření školy společně zajišťují účetní Jindra Merglová a personalistka Lenka Machalová (0,4  úvazku), 

která je i vedoucí školní jídelny (0,6 úvazku). Školní stravování dále zajišťují kuchařky Hana Chábová, 

Miloslava Chábová a pomocná síla Alena Čubová. Vzhledem k dlouhodobé nemoci jedné z kuchařek byla na 

pozici pomocné síly přijata Marie Fischerová. 

Úklid v budově Školní náměstí 588 zajišťuje Magdaléna Vaňková st. (na 0, 5 úvazku). Správcovou v této 

budově je Magdaléna Vaňková ml., která pracuje na DPČ.  
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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 2018/2019 

zapsáno 37 dětí do 1. třídy. Ve školním roce 2019/2020 otevřeme jednu první třídu. Dodatečný odklad povinné 

školní docházky byl udělen sedmi dětem.  

Na žádost dubských mateřských škol ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí města Dubí proběhl 

dodatečný zápis do přípravné třídy, jejíž činnost bude po dvou letech opět zahájena. Od září 2019 bude 

přípravnou třídu navštěvovat 10 dětí. 

 

4.1 Výsledky přijímacího řízení do středních škol 
 

Z 9. třídy odešlo 11 žáků, z 8. třídy LMP 1 žák z 8. třídy 1 žákyně a ze 7. třídy 1 žákyně (splněna povinná 

školní docházka). 

V rámci přijímacího řízení bylo na střední školu přijato 13 žáků. Na školy a učební obory s maturitou 10 žáků, 

na odborná učiliště 3 žáci.  

Na víceleté gymnázium z 5. třídy se v letošním školním roce nikdo nepřihlásil.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 
 

Školní rok byl zahájen v šestnácti třídách s počtem 280 žáků. Na  prvním stupni bylo 177 žáků na druhém 

99 žáků, ve třídách LMP byli 4 žáci. 

Prospěch 1. pololetí 

1. pololetí vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 

1. stupeň 113 60 4 0 

2. stupeň 23 66 10 0 

 

Prospěch 2. pololetí 

2. pololetí vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 

1. stupeň 105 67 5 0 

2. stupeň 21 67 10 1 

 

 

Kázeňská opatření 1. pololetí 

 Pochvala NTU TD ŘD 2 z chování 3 z chování 

1. stupeň 0 30 14 5 0 0 

2. stupeň 0 23 10 3 0 0 

 

Kázeňská opatření 2. pololetí 

 Pochvala NTU TD ŘD 2 z chování 3 z chování 

1. stupeň 0 30 20 14 9 0 

2. stupeň 1 25 10 8 3 0 
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5.1 Údaje o zameškaných hodinách 
 

V I. pololetí školního roku 2018/2019 bylo celkem 16 190 zameškaných hodin a 164 neomluvených.  

Na jednoho žáka připadlo průměrně 57,8 zameškaných hodin, z toho 0,6 neomluvených. 

 

Ve II. pololetí bylo 19 845 zameškaných hodin a 528 neomluvených. Na jednoho žáka připadlo průměrně 70,8 

zameškaných hodin, z toho 1,9 neomluvené. 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích 
 

Škola poskytuje podpůrná opatření od prvního do třetího stupně. V letošním roce jsme evidovali celkem 46 

integrovaných žáků. Podpůrná opatření prvního stupně byla poskytnuta 5 dětem, druhého stupně 21 žákům, 

třetího stupně 20 žákům. U 13 žáků probíhala výuka podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáci, kteří jsou 

ve třetím stupni podpůrných opatření, pracují pod vedením asistenta pedagoga pro zdravotně znevýhodněné 

žáky.  6 žáků se vzdělává dle ŠVP Vše Věd (č. j. 09/2016 – ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV s upravenými 

výstupy). Posledním rokem se vzdělávali 4 žáci dle ŠVP Vše Věd – LMP (č. j. 01/2010, ŠVP zpracovaný 

podle RVP ZV- LMP).                                                      

Jeden žák, který má tělesné postižení neumožňující standardní školní docházku, je na doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny a lékaře vzděláván individuálně. 

Do prvních tříd nastoupili dva žáci, jeden se středně těžkou vadou řeči a středně závažnou poruchou chování, 

druhý žák s lehkým mentálním postižením.  

18 žáků bylo integrováno s vývojovou poruchou učení. Dva žáci s hyperkinetickou poruchou chování. Jeden 

žák s minimální úrovní gramotnosti, dyspraxií a vývojovou dysfázií. 28 žáků docházelo pravidelně na 

pedagogickou intervenci, kterou v tomto školním roce vedly Mgr. Jitka Jägerová, Mgr. Eva Šístková 

a Mgr. Jana Klímová. 39 žáků je klienty Pedagogicko-psychologické poradny v Teplicích, 1 žák je klientem 

Pedagogicko-psychologické poradny Roudnice nad Labem. 6 žáků je klienty SPC Teplice. V 16 třídách 

pracuje celkem 10 asistentů pedagoga pro zdravotně znevýhodněné žáky. 

V tomto školním roce bylo 39% našich žáků klasifikováno jako žáci se sociálním  znevýhodněním, kteří jsou 

zapojeni do běžných tříd a vzdělávají se dle Školního vzdělávacího programu Vše Věd (č. j. 08/2016 -  ŘŠ; 

ŠVP zpracovaný podle RVP ZV).  
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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 a výchovná poradkyně, Mgr. Jana Klímová výchovná poradkyně pro budovu Střední 

120, Bc. Šárka Walterová, školní metodik prevence, Mgr. Soňa Korbová, metodik prevence pro 1. stupeň.  

 

Metodici prevence společně vypracovali Minimální preventivní program a velice úzce spolupracovali 

s ostatními členy preventivního týmu. V kompetenci výchovných poradkyní je sledování jak talentovaných 

žáků, tak žáků s obtížemi, evidence integrovaných žáků, pomoc při zpracování individuálních plánů pro 

integrované žáky. Zabývají 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. Bohužel jsme v letošním 

školním roce opět museli řešit problémy se záškoláctvím u několika konkrétních žáků. U některých se jednalo 

o opakované záškoláctví. Ve spolupráci s MUDr. Hanou Chržovou a Magistrátem města Teplic, odborem 

sociálně – právní ochrany dětí a také s nezastupitelnou pomocí pracovnice odboru školství a sociálních věcí 

města Dubí paní Martiny Zíchové se nám částečně podařilo tyto potíže eliminovat.  

Velice si ceníme spolupráce s terénní pracovnicí Města Dubí paní Veronikou Panchartkovou, která pomáhá 

škole v komunikaci s rodiči  dle aktuální potřeby. 

Spolupracujeme s neziskovou organizací „Květina, z. s.“. Pracovnice této organizace poskytují terénní službu 

sociální prevence.  

 

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) 

V rámci prevence Šárka Walterová uskutečnila:  

 Přednáškovou činnost pro I. a II. stupeň – „Prevence kriminality“ ve spolupráci s Městskou policií 

Dubí, přednášky vedl pan Oto Rössler 

Bližší informace v hodnocení MPP. 
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6. Zájmová činnost 
Ve školním roce 2018/2019 se pod vedením pedagogů uskutečnily tyto kroužky: 

 

název kroužku vedoucí, lektor 
počet 

žáků 
náplň 

Přípravný kroužek Mgr Karolína Burian 22 

Probíhal od února do května. Byl 

zaměřen na budování pozitivního vztahu 

ke škole, poznávání se s budoucími 

spolužáky a paní učitelkou, rozvoj 

dovedností a schopností důležitých pro 

školní práci, vytváření návyků a 

dodržování školních pravidel. 

Jazyková výchova Mgr. Jitka Jägerová 14 
Náprava vadné výslovnosti u žáků 

první, druhé třídy. 

Zpívánky Věra Sedláčková 10 

Zpívání písní, hraní her se zpěvem, 

říkadla. Děti využívaly jednoduché 

hudební nástroje k doprovodné hře. 

Vnímaly rytmus, určovaly vzestupnou     

a sestupnou melodii, rytmizovaly a 

melodizovaly jednoduchý text. 

Dětský sbor 

„Konipásek“             

Mgr. Karolína Burian        

Andrea Vandlíčková 
34 

Sbor navštěvovaly děti  1. a 2. třídy. 

Náplní kroužku byl zpěv lidových 

písní   i písní umělých, kultura 

projevu, rozvoj hudebního nadání, 

doprovod na rytmické nástroje a 

vystupování na veřejných akcích.  

Angličtina Mgr. Karolína Burian 10 

Určeno pro žáky druhých tříd.  

Kroužek byl zaměřen na rozvoj 

komunikačních dovedností, 

prohlubování slovní zásoby, zpěv 

anglických písní a hraní her 

v anglickém jazyce. 

Funny English 
Bc. Lenka Šlechtová                  

Bc. Monika Beer 
22 

Kroužek se věnoval rozboru, překladu 

a nácviku pohádek na Vánoční a 

Velikonoční workshop. Zároveň si 

děti zábavnou formou osvojovaly 

novou slovní zásobu. Témata byla 

volena tak, aby byla užitečná 

v každodenním životě, a byla s dětmi 

procvičována nejen klasickou formou, 

ale také prostřednictvím počítačů a 

učitelkami vytvořených webových 

cvičení a her. 
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název kroužku vedoucí, lektor 
počet 

žáků 
náplň 

Pedagogická 

intervence I. 
Mgr. Jitka Jägerová 8 

Zaměřeno na cvičení zrakové a 

sluchové analýzy, orientaci v prostoru 

+ procvičování učiva. S žáky jsme se 

zaměřili na zlepšení čtenářské 

dovednosti. 

Pedagogická 

intervence II. 
Mgr. Eva Šístková 10 

Intervence pro žáky 1. stupně byla 

zaměřena na opakování a 

procvičování aktuálního učiva v 

předmětu český jazyk. Pracovali jsme 

s chybou, kterou jsme společně 

napravovali. Hráli jsme didaktické hry 

na rozvoj paměti, pozornost a 

postřehu i rozvíjeli jemnou a hrubou 

motoriku Přípravy na písemné práce a 

diktáty byla součástí.  Intervence pro 

žáky 2. stupně byla zaměřena na 

opakování a procvičování aktuálního 

učiva v předmětu český jazyk. 

Pracovali jsme s chybou, kterou jsme 

společně napravovali. Věnovali jsme 

se také jazykovému projevu a práci s 

textem. Přípravy na písemné práce a 

diktáty byla součástí. 

Pedagogická 

intervence III. 
Mgr. Jana Klímová 7 

Zaměřeno na cvičení zrakové a 

sluchové analýzy, orientaci v prostoru 

+ procvičování učiva. S žáky jsme se 

zaměřili na zlepšení čtenářské 

dovednosti.  

Výtvarný kroužek Mgr. Jitka Jägerová 12 

Určen pro žáky 1. A. Náplní kroužku 

bylo zvládání různých výtvarných 

technik. 

Šikovné ručičky Mgr. Iveta Vlaháčová 7 

Určeno pro žáky 4. B. Náplní  byla 

práce s různými materiály a 

netradičními technikami, které děti 

nemají možnost vyzkoušet v hodinách 

PČ. Děti si vyzkoušely batikovat 

trička, pracovat s přírodninami, 

samotvrdnoucí hmotou, vyráběly 

dárky pro rodiče a rozvíjely svoji 

tvořivost. 

Mladý badatel Ing. Martina Blahoutová 14 

Kroužek pod taktovkou UJEP, který 

má přírodopisně - chemický charakter. 

Náplní byly po celý školní rok 

nejenom chemické pokusy, ale i 

bádání ze světa mikrobiologie, 

botaniky, zoologie a antropologie. 
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název kroužku vedoucí, lektor 
počet 

žáků 
náplň 

Vaření Kateřina Bímová 10 

Kroužek vznikl v rámci projektu 

UJEP.  Děti se učily rozeznat 

suroviny, uplatnit je ve studené i teplé 

kuchyni, kalkulovat surovinovou 

náročnost daného receptu a v 

neposlední řadě bezpečnosti při 

manipulaci s vybavením kuchyně. 

Následně byla dětem nastíněna i 

problematika plýtvání potravinami. 

Proběhla též exkurze do 

profesionálního cateringového studia 

Šafrán.  

Klub mladých 

filmařů 
Pavel Votický  6 

V rámci projektu UJEP vznikl na naší 

škole kroužek mladých filmařů, který 

úspěšně běží již tři roky. Během této 

doby se nám podařilo vybavit se jak 

materiálně (kamera, stativy apod.), ale 

také softwarově (program Adobe 

Premiere Elements 15), který nám 

zakoupilo vedení naší školy. Věnovali 

jsme se různým filmařským 

technikám a stylům – např. 

dokumentárnímu filmu, animovanému 

filmu, hranému filmu, reportáži apod. 

Naše výtvory jsme prezentovali na 

školním youtube kanálu. 

Kroužek sportovních 

her a úpolů 
Mgr. Jakub Matys 8 

Kroužek sportovních her a úpolů 

navázal kroužek z předchozího roku, 

pro navýšení počtu zájemců jsme však 

zařadili i sportovní hry a 

gymnastickou průpravu. Kroužek 

každé pondělí střídavě navštěvovalo 

osm žáků, kteří se rozvíjeli díky 

úpolům zejména po stránce silové  

a mentální. Naopak díky gymnastické 

průpravě rozvíjeli své koordinační 

schopnosti a cílevědomost. 

V neposlední  řadě rozvíjeli svoji 

herní inteligenci ve sportovních hrách, 

a to zejména v basketbale a fotbale.   

 

 

 

 



Výroční zpráva 2018/2019                                                                           ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice 

23 

 

 

název kroužku vedoucí, lektor 
počet 

žáků 
náplň 

Posilování 
Pavel Votický                     

Mgr. Jakub Matys 
3 

V  tomto školním roce nebyl o tento 

kroužek příliš velký zájem (pouze 3 

žáci). Zaměřili jsme se především na 

rozvoj celkové kondice žáků formou 

kruhových tréninků, kdy žáci 

posilovali jednak pomocí vlastní váhy, 

ale i za pomoci různého nářadí a 

náčiní (činky, posilovací stroje, 

veslovací stroje, rotoped apod.). 

V příštím školním roce se naše 

posilovna bude rekonstruovat a 

doufáme, že se tím i zvýší zájem o 

tento kroužek. 

Discgolf Pavel Votický 20 

Jedná se o nový sportovní kroužek 

discgolfu. Zájem o tento kroužek je 

velký (kapacitou převyšuje to, co 

jeden vedoucí stíhá, proto občas vítám 

pomoc p. Šťástka jakožto druhého 

trenéra). Věnovali jsme se zlepšování 

různých hodů a technik (putování, 

přihazování, drajvování), nácviku hry 

za obtížných podmínek (vítr, déšť, 

zima) a uspořádali mnoho soutěží. 

Nejlepší hráči byli odměněni diplomy 

za vzornou účast a různými cenami. 

Grafický Pavel Votický 4 

Vznikl v druhém pololetí. Má za úkol 

seznamovat žáky se základními 

grafickými technikami, jakými jsou 

tisk z koláže, suchá jehla, linoryt, 

dřevoryt, monotyp, tisk z gelové 

desky apod. Jelikož je tento kroužek 

teprve v záběhu, zvolili jsme v první 

fázi menší počet členů (aktuálně 4 

žáci), abychom se jim mohli plně 

individuálně věnovat. Během tohoto 

období vzniklo velké množství grafik, 

které veřejně prezentujeme 

v prostorách naší školy. 
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název kroužku vedoucí, lektor 
počet 

žáků 
náplň 

 

Školní čtenářské 

kluby pro 2. stupeň 

základní školy  

Mgr. Markéta Vágnerová          

Mgr. Adéla Hufová 
13 

Cílem je rozvíjení čtenářských 

dovedností a jejich zpřístupnění 

dětem, pro které by to jinak bylo 

obtížně dostupné. Členové klubu se 

zábavnou formou seznamovali se 

současnou literaturou pro děti a 

mládež.  

Doučování I. Hana Durneková   

Určeno pro žáky 4. A. Kroužek 

doučování z českého jazyka, 

vlastivědy a přírodovědy probíhal ve 

čtvrté třídě 2 x týdně. Žáci si mohli 

zvolit učební látku, kterou potřebovali 

dovysvětlit a poté zábavnou formou 

procvičit. 

Doučování II. Michaela Housková 

  

Určeno pro žáky 3. A, zaměřené na 

doučování matematiky a českého 

jazyka. 

Doučování z 

matematiky 
Mgr. Michaela Jindrová 5 

Cílem bylo procvičit problematické 

učivo.  Žáci procvičovali učivo 

z matematiky, které jim dělalo potíže.  

 

Žáci druhého stupně měli možnost docházet též na doučování z českého a anglického jazyka. Pro žáky 

z deváté třídy byla zajištěna příprava na přijímací zkoušky z matematiky. 

 

 

  



Výroční zpráva 2018/2019                                                                           ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice 

25 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Od září 2018 pracovala ve škole dobrovolnice ze SRN Katrin Sauer, v rámci německo-české dobrovolnické 

služby. Spolková dobrovolnická služba umožňuje mladým lidem zapojit se do dobrovolnických projektů 

konaných v EU a partnerských zemích. Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase 

a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Cílem je rozvoj 

solidarity a tolerance mezi mladými lidmi, ale také pomoc rodilého mluvčího v hodinách cizích jazyků. 

Katrin ve škole vykonávala funkci asistenta pedagoga a přímo se účastnila výuky cizích jazyků za dohledu 

vyučujícího. Každodenní účast rodilé mluvčí v hodinách cizího jazyka přinesla žákům nové zkušenosti  

a možnosti osvojování cizího jazyka. Potřebnost dobré jazykové přípravy si uvědomují asi všichni, ale v našem 

regionu, ležícím v těsné blízkosti hranic, je tato potřeba ještě větší. Klasická výuka v hodinách přináší žákům 

potřebný jazykový základ, neformální, každodenní kontakt s rodilou mluvčí pak jazykovou nadstavbu, 

potřebnou pro běžné využití jazyka v praxi. Katrin je již třetí dobrovolnicí a v rámci této spolupráce vidíme 

velký přínos pro naše žáky, proto i  pro následující školní rok máme zajištěnou další rodilou mluvčí pro naši 

školu. 

 

Od roku 2011 spolupracuje naše škola se školskými zařízeními partnerského města Bannewitz. K tradičním  

a neodmyslitelným akcím patří sportovní hry, které se v září uskutečnily v německém sportovním areálu 

Hänichen již po osmé. Důraz byl kladen na vzájemné poznání, spolupráci, pomoc a komunikaci. Žáci byli 

tradičně rozděleni do česko-německých skupin. Všem účastníkům přinesly hry radost z pohybu a společně 

prožívané zábavy. 

 

Již čtvrtým rokem probíhá pravidelné hodnocení žáků za vzornou docházku, připravenost do  školy, za 

kamarádské chování k ostatním dětem a sběr starého papíru. Žáci obdrželi jako odměnu „sovičku“, kterou 

mohli proměnit v tzv. „Sovashopu“.  

 

„Adventní odpoledne s rodiči“ se uskutečnilo koncem listopadu v budově Tovární 364. Toto setkání má svou 

tradici, o čemž nejlépe svědčí hojná účast rodičů i přátel školy. Přišlo 150 lidí. 

 

Své jazykové znalosti si mohli vybraní žáci sedmé a osmé  třídy na vlastní kůži vyzkoušet těsně před Vánocemi 

v partnerské škole v Bannewitz. Pro děti třetích tříd si připravili nejen prezentaci o Vánocích a vánočních 

zvycích v České republice, ale i vánoční dílničky. 

 
 
 



Výroční zpráva 2018/2019                                                                           ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice 

26 

 

 
 

Tradiční březnovou akcí se stal „týden čtení“. Žákům  prvních a druhých tříd přišel každý den přečíst pohádku 

jiný předčítající. Střídali se tu učitelé, rodiče našich mladších žáků  a vedení školy.  

Žáci osmé a deváté třídy se též zapojili do akce „Týden čtení“ a každý den dopoledne se vydávali do dubských 

mateřských školek „Cibuláčku“ a „Dubánku“, aby dětem kreativně přednesli populární, ale i méně známé 

pohádkové příběhy. 

 

Koncem března probíhal tradiční „Česko – německý workshop“ určený dětem čtvrtých tříd naší a partnerských 

škol v Possendorfu a Bannewitz. Byl sedmý v pořadí a konal se na českém území.  Žáci byli rozděleni do čtyř 

smíšených česko-německých skupin. V Modrodomu děti dekorovaly hrnky, v keramické dílně si vyrobily 

sovičky, v kreativní dílně drátkovaly. Jedním stanovištěm byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kde si 

žáci prohlédli zbrojnici a seznámili se s náročnou prací hasičů. 

 

Tradiční akcí, které se pravidelně žáci účastní, je Dubská kulturní olympiáda. Každoročně jí pořádá Základní 

umělecká škola v Dubí. Školu reprezentovalo 13 žáků prvního i druhého stupně.  

 

Začátkem dubna probíhal tradiční předvelikonoční workshop, který měl rekordní účast 163 návštěvníků. 

 

Koncem dubna jsme v naší škole přivítali vzácnou návštěvu žáků, kteří společně se svými pedagogy přijeli až 

z dalekého Finska a Estonska. A tak jsme na naší škole zažili netradiční „Česko-finsko-estonský workshop“. 

Všichni byli rozděleni do čtyř skupin, ve kterých spolupracovali zahraniční studenti spolu s našimi českými. 

Jedna skupinka se věnovala drátkovaní s korálky, druhá v keramické dílně vyráběla malé sovičky, které má 

naše škola ve znaku a ze kterých se následně vyrobí společný obraz, třetí skupinka smažila palačinky  

a koblížky a čtvrtá se zúčastnila komentované prohlídky v Domě porcelánu s modrou krví. Workshop byl 

zakončen společným zhodnocením a příslibem možné spolupráce se zúčastněnými estonskými a finskými 

školami. Workshop se líbil všem a dokonce se z něj zrodila nová přátelství jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. 

Studenti mezi sebou hovořili anglicky i německy a mnohdy se nebáli improvizovat, což je velmi důležité. 

 

Začátkem května jsme v naší škole přivítali tři chlapce z partnerské školy OS Bannewitz v doprovodu lektorky 

českého jazyka paní Jany Rejzkové, kteří se učí česky a své znalosti si chtěli prakticky vyzkoušet.  

 

Děvčata prvního stupně výborně reprezentovala naší školu nejprve v okresním, následně krajském kole 

florbalu, ze kterého postoupila do republikového finále v Praze. Zde holky obsadily čtvrté místo, i to je 

nádherný výsledek v konkurenci 4 105 základních škol v celé ČR.  
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Škola má čtrnáct let adoptovanou Surikatu jménem „Miki“ v ústecké ZOO. Každoročně přispívá finančními 

prostředky na její krmení.  

 

Žáci 9. třídy pracovali na „Ročníkové práci“. Ročníková práce je jedna z možných forem ověřování 

dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky. Touto závěrečnou prací by měli žáci 

prokázat, jak umí dlouhodobě pracovat v týmu i samostatně, vyhledávat a zpracovat informace, či  schopnost 

vyjadřovat se a komunikovat v cizím jazyce, napsat text pomocí textového programu v počítači, vytvořit 

prezentaci. A toto vše ve finále prezentovat a obhájit před komisí tvořenou ředitelem školy, zástupkyní 

ředitele, třídní učitelkou a dalšími učiteli. 

 

Pěvecký sbor „Konipásek“, který tvoří děti z první až třetí třídy, naší školu příkladně reprezentoval na různých 

vystoupeních a koncertech (vánoční vystoupení v mstišovské kapličce). Sbor reprezentoval školu na 

tradičních setkáních dětských sborů v Domě kultury v Teplicích. Připravil vánoční a jarní vystoupení pro naše 

nejstarší spoluobčany žijící v domově důchodců Na Výšině v Dubí. 

 

Žáci prvního stupně vyjeli do školy v přírodě Poslův Mlýn v Doksech nedaleko Máchova jezera.  

 

Na přelomu dubna a května se již po šesté uskutečnil společný česko-německý jazykově sportovní pobyt 

„Společně poznáváme krásy přírody“. 20 žáků naší školy s 20 žáky OS Bannewitz prožili pět dní v dětské  

a mládežnické vesnici ERNA v Papstdorfu, v Saském Švýcarsku. Pro všechny účastníky byl připraven bohatý 

program. Jazyková animace „Na jedné lodi“ od Tandemu, táborák a pálení čarodějnic, GPS putování, výlet 

do jeskyně, různé sportovní hry a kreativní tvoření. Tento projekt byl financován z Fondu malých projektů v 

Euroregionu Labe. 

 

Po loňském velice úspěšném příměstském táboře, došlo i letos k jeho realizaci a to dokonce ve dvou turnusech. 

Proběhl druhý a třetí červencový týden v prostorách školy. Během dvou týdnu se celkem vystřídalo 43 dětí 

prvního stupně. Pedagogové pod vedením Mgr. K. Burian připravili pro děti bohatý program. Děti navštívily 

Jungle Arénu v Mostě, elektrárnu Ledvice, lanové centrum v Oseku. V Dubí hledaly poklad a v Krupce hrály 

hru „číselné kódy“. Oba týdny se nesly duchu výletů, her a soutěží. Příměstský tábor finančně podpořilo město 

Dubí. 
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7.1 Účast na kulturních akcích 
 

 Koncert Severočeské filharmonie (1. - 9. třída) 

 Soutěžní odpoledne rodinných týmů (2. A) 

 Pohádka „Princezna ze mlýna“ (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A) 

 VŠCHT Praha, hodina moderní chemie (6. až 9. třída) 

 Halloween (1. A, 1. B,  2. A, 2. B, 3. A, 5. B) 

 Návštěva Modrodomu (2. A, 2. C, 3. B, 4. B, 8. LMP) 

 Pasování na „čtenáře“ setkání žáků a rodičů (1. A, 1. B)  

 Výstava k 100. výročí vzniku Československa (8. a 9. třída) 

 Jazyková animace „Němčina nekouše“ (6. třída)  

 Návštěva Mýdlárny (2. A, 2. B, 4. A, 5. B) 

 Beseda se spisovatelkou romské literatury (6. B, 6. C) 

 Adventní setkání s rodiči (Tovární 364) 

 Mikulášská nadílka (všechny třídy) 

 Turnaj v Dobble  (2. A, 2. B) 

 MS ve florbalu v Praze (diváci, výběr žáků 4. – 9. třídy) 

 Vánoční  a jarní zpívání v domově pro seniory (výběr žáků 5. B, 6. C) 

 Vánoční a jarní zpívání v domově důchodců Na Výšině (Sbor Konipásek) 

 Turnaj v double a pexesu (1. A, 1. B) 

 Vystoupení žáků na III. adventním koncertu (Sbor Konipásek) 

 Vystoupení žáků v DK Teplice (Sbor Konipásek) 

 Návštěva divadelního představení v divadle Most - „Odysseia“, „Škola základ života“ (6. B, 6. C, 7., 

8. a 9. třída) 

  „Němčina v praxi“, prezentace vánočních zvyků a tradic v GS Bannewitz, (výběr žáků 7. a 9. třídy) 

 Vánoční setkání s rodiči (třídy – Střední 120) 

 Beseda Hasík (2. A, 2. B) 

 Preventivní program „Veselé zoubky“ (1. A, 1. B) 

 Valentýnské vyrábění (1. A, 1. B, 2. B + kroužek předškoláků) 

 Týden čtení v prvních a druhých třídách 

 Týden čtení v mateřských školkách Cibuláček a Dubánek (výběr žáků 8 a 9. třídy) 

 Návštěva knihovny (třídy prvního stupně) 

 Divadelní představení „Listování“ (7. a 8. třída) 

 Beseda se spisovatelkou - Nová škola o.p.s. (2. stupeň) 
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 Představení k Velikonocům (1. A, 1. B) 

 Ukliďme Česko (výběr žáků) 

 Předvelikonoční odpoledne  

 Velikonoce s rodiči v Pozorce 

 Vyrábění ke Dni matek (1. A, 1. B, 2. B) 

 Fyzikální pokusy na UJEP  (6. C) 

 Návštěva kina v Teplicích (1. A, 2. A, 2. B 3. A) 

 Revolution train (8., 9. třída) 

 Návštěva divadelního představení na hradě Hněvín – Most (4. A, 5. B) 

 Divadelní představení v anglickém jazyce (2. stupeň) 

 Hrátky s němčinou (6. B, 6. C) 

 Nocování ve škole (2. B, 3. A, 5. B, 6. C, 7. třída, Sboreček) 

 Exkurze do elektrárny Ledvice (2. B) 

 Hasičská zbrojnice Dubí (1. A, 1. B, 2. B) 

 Planetárium (1. A, 1. B) 

 Exkurze – třídící linka, zahradnictví (5. B) 

 Dějepisná exkurze „Archeoskanzen“ (6. B, 6. C) 

 Jak funguje lidské tělo (2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 4. B, 8. SP) 
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7.2 Akce školní družiny 
 

 Přírodovědo – sportovní výlet do 3D bludiště v Oseku 

 Fotbalový turnaj 

 Světový den zvířat 4. 10. – projekt 

 Turnaj ve Twister dancer 

 Drakiáda 

 Loutkové divadlo – O Šípkové Růžence 

 Halloween – dlabání a zdobení dýní 

 Výlet na zámek Libochovice 

 Turnaj ve stolním fotbale 

 Výroba pelíšků pro útulek Anidef a Žim 

 Přednáška paní Müllerové z útulku Anidef - ,,Jak pečovat a chovat se ke svému mazlíčkovi“ 

 Vánoční besídka s nadílkou 

 Výroba školního robota Emilky 

 Turnaj ve hře Dobble 

 Loutkové divadlo – Tři koťata 

 Turnaj ve stolním hokeji 

 Masopustní karneval 

 Soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka 

 Turnaj ve hře TIK TAK BOOM 

 Světový den vody – projekt 

 Velikonoční tvoření netradičními technikami 

 Světový den Země – projekt 

 Loutkové divadlo – Tři bratři 

 Cesta do pravěku – projekt 

 BESIP – projekt 

 Výlet do muzea pohádek v Duchcově 

 Pohádková cesta 
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7.3 Účast žáků školy v soutěžích 
 

Žáci školy se zúčastnili mnoha soutěží:  

 

 Sportovní – fotbal, florbal, vybíjená 

 Paralympijský školní den (2. stupeň, připravila Univerzita Palackého Olomouc) 

 Turnaj ve florbalu  

 mladší děvčata (5. třída, republikové finále) 

 starší děvčata (6. + 7. třída) 

 starší děvčata (8. + 9. třída) 

 mladší chlapci (6. + 7. třída) 

 starší chlapci (8. + 9. třída, okresní kolo) 

 Vybíjená – smíšené družstvo (4. a 5. třída) 

  „Sportovní hry bez hranic 2018“  

 Turnaj v halovém fotbale (chlapci 6. + 7. třída, dívky 6. + 7. třída, chlapci 8. + 9. třída) 

 McDonald´s Cup (4., 5. třída)  

 Školní a městské kolo recitační soutěže  

 Matematický KLOKAN 

 Okresní kolo olympiád  

 Anglický jazyk 

 Český jazyk 

 Dubská kulturní olympiáda (vybraní žáci prvního a druhého stupně) 

 Soutěž „Mladý chemik“ (3 žáci) 
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7.4 Projektové vyučování 
 

Projekt „Školní parlament“ 

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

se scházeli dle potřeby, průměrně jednou za měsíc. Děti diskutovaly na témata, která je ve škole trápí. 

Parlament spolupracoval s učiteli, navrhoval řešení některých problémů ve škole  a školní jídelně, předkládal 

různé podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snažil se o optimální řešení problémů a podílel se na 

chodu školy. 

Školní parlament pod vedením paní učitelky Hany Durnekové v letošním školním roce zorganizoval tradiční 

sbírku pro zvířata v útulku Žim. Zástupci parlamentu pomáhali s organizací projektových dnů a zápisem dětí 

do prvních tříd. Účastnili se jako porotci při školním kole recitační soutěže, kterou také pomáhali organizovat. 

   

Projekt „Evropský den jazyků“ 

Již třetím rokem jsme uspořádali projektový den s názvem „Evropský den jazyků“. Jedno známe přísloví praví 

„ Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem“. Ne každý s tímto výrokem souhlasí, pravdou však zůstává fakt, že 

schopnost domluvit se cizím jazykem je dnes jedním z hlavních faktorů, které významně ovlivňují úspěch  

a spokojenost jak v profesním, tak i osobním životě. Důležitost učení se cizím jazykům se každoročně 

připomíná v rámci oslav Evropského dne jazyků. V rámci projektového dne se naši žáci vydali na cestu po 

různých státech světa. Na své cestě žáci navštívili například Spojené státy americké, Německo, Austrálii, 

Francii, Itálii, a další. Vyučující cizích jazyků společně se studentkami pedagogické fakulty si pro žáky 

připravili zajímavé úkoly. Na každém stanovišti se tak naši žáci prostřednictvím hravého učení seznámili s 

charakteristickými znaky, zvyklostmi a tradicemi daných státu. Celý den probíhal jak jinak, než v anglickém 

jazyce. Cílem dne bylo nejen představit různé státy světa, ale zároveň i motivovat žáky ke znalosti a učení se 

cizích jazyků. 

 

Projekt „100 let od vzniku Československa“ 

Rok 2018 se nesl v duchu mnoha významných historických výročí a oslav několika významných událostí 

minulého století, které zásadně ovlivnily běh naší republiky. Naše mladá republika si za minulé století prošla 

významnými zvraty, které se shodou okolností děly často v letech zakončených významnou osmičkou. 

Koncem října proběhl projektový den zaměřený na „osudové osmičky“ v našich národních dějinách. Žáci si 

připomněli čtyřsté výročí vypuknutí třicetileté války, sté výročí konce první světové války, osmdesáté výročí 

podepsání Mnichovské dohody, sedmdesát let do únorového komunistického převratu či Pražské jaro 1968 a 

následný vpád vojsk Varšavské smlouvy. Dominantním výročím, na které byl projekt zaměřen, bylo sté výročí 

vzniku samostatného Československa. Do projektu byli úměrně svému věku zapojeni žáci celé školy. 
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Pro děti z prvního a druhého ročníku byla připravena prezentace a přehlídka, během které jim jejich starší 

spolužáci z osmé a deváté třídy přiblížili osobnosti a módu první republiky. Žáky třetích až sedmých ročníků 

čekal bohatý program na celý vyučovací den. Nejprve se během zhlédnutí dokumentu seznámili se základními 

historickými fakty, svoji pozornost a znalosti si pak mohli prověřit při vyplňování pracovních listů. Dále i na 

ně čekala prezentace a přehlídka, připravená staršími spolužáky. Svoji kreativitu si vyzkoušeli v tematických 

výtvarných dílnách a při tvorbě nástěnek. Na závěr si zahráli vědomostní hru ve stylu „Riskuj“, při níž mohli 

zúročit poznatky získané v předchozích aktivitách. Do projektového dne byla zapojena doslova celá škola  

a každý se snažil odnést si z něj co nejvíce. Žáci v budově Střední 120, Dubí 3 na školní zahradě na počest 

tohoto výročí vysadili „lípu winter“. 

 

Žáci 4. – 9. třídy a žáci třídy LMP se zúčastnili projektu „Zdravý životní styl“.  

 

Všechny třídy školy se zapojily do projektu „Den Země“, který byl letos věnován tématu „Zázraky planety“. 

 

Pro všechny žáky byl připraven školní program o třídění a recyklaci odpadu „TONDA OBAL na cestách“. 

 

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

 

Žáci 8. a 9. třídy navštívili město Duchcov a byli účastníky ojedinělého projektu REVOLUTION TRAIN, 

jenž přináší novou formu prevence skrz interaktivní a zážitkové vzdělání, které probíhá právě ve vlakové 

soupravě. Celkem šest vagonů je uzpůsobeno do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách 

odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Kromě toho se žáci také stali aktivními 

účastníky dopravní nehody, svědky vyšetřovací vazby či na vlastní oči poznali tzv. squat čili místo, kde 

drogově závislí lidé žijí.  

 

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 (praktický nácvik na dopravním hřišti v Ústí nad Labem) 

 Výstavba ZOO 

3. třída 

 Nemoc a zdraví 
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4. třída 

 Vliv médií 

 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 – pojmenování svých pocitů a myšlenek, rozvíjení empatie pro bolest druhých 

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

pocitu odlišnosti, respektování druhých 

 Co s odpadem 

7. třída 

 Cena televizní reklamy 

 Terénní karty „Letem lesem“ 

8. třída 

 Domácí násilí  

 Putování po Evropě 

 Zpravodajství a náš svět 

 Je jen jedna Země 

9. třída 

 Totalitní režim 

 Diskriminace 

 Životní prostředí mého okolí 

 

Třídy v budově Střední 120, Dubí 3 

 Vánoční den s rodiči 

 Den Země 

 Velikonoční dopoledne 
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7.5 Sportovní akce pořádané naší školou 

 

 Plavecký výcvik žáků 2. + 3. třídy 

 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

 Turnaj ve vybíjené (žáci z Dubí 1, Novosedlic a Proboštova) 

 Škola v pohybu (ukázková hodina tělesné výchovy pro 1. A, 1. B, 2. A, 2. B a 3. A) 
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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 

 Hotelová škola Teplice 

 Střední škola stavební 

 Střední škola technická AGC a.s. 

Žáci navštívili: 

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

 Dny techniky a chemie na SŠ Educhem – Meziboří 

 Hotelová škola Teplice 
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7.7 Školní výlety a výjezdy do škol v přírodě 
 

 Planetárium Teplice (1. A, 1. B) 

 MS ve florbalu – Praha (výběr žáků 4. – 9. třídy) 

 Prohlídka Teplic (2. A) 

 Zámek Valdštejnů v Litvínově (2. A) 

 Návštěva ústecké ZOO (1. A, 1. B, 2. B, 3. A) 

 Praha (7. třída, 8. třída a 9. třída) 

 Karlovy Vary (7. třída, 8. třída a 9. třída) 

 Škola v přírodě Poslův Mlýn (1. stupeň) 

 Společný česko-německý sportovně jazykový pobyt - Papsdorf (výběr žáků 6. – 9. třída) 

 Opárenské údolí – výlet s přenocováním (2. B) 

 Archeoskanzen Březno u Loun (6. B, 6. C) 

 Krupka – „Štola Starý Martin“ (2. C, 3. B, 4. B, 8. SP) 

 Stanování s přenocováním (6. C) 

 Sklárna Lindava (4. A, 5. B) 

 Návštěva Oseka (6. B) 
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8. Škola a projekty 
 

Letošní rok byl plný různých aktivit a zapojení žáků i učitelů do projektů.  

Naše škola se zapojila do operačního programu MŠMT EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální  

a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

Projekt „Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy“ 

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností NOVÁ ŠKOLA, o.p.s. se naše škola od února 2017 zapojila 

do projektu „Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy. NOVÁ ŠKOLA, o.p.s. je nevládní, nezisková 

organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně 

znevýhodněných dětí a mládeže. Projekt pokračuje až do listopadu 2019. 

Cílem projektu je rozvíjet v dětech zábavnou formou čtenářské dovednosti a zájem o čtení jako takový.  

K tomu poslouží zajímavé knihy pro mládež, které škola obdržela, po skončení projektu přejdou do majetku 

školy. Klubová setkání se konala pod vedením Mgr. Markéty Vágnerové a Mgr. Adély Hufové vždy v pondělí 

od 14.00 do 15.30 hodin. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Čtenářský klub působí ve škole od února 2017 a i v tomto školním roce byl mezi žáky oblíbenou volnočasovou 

aktivitou. Navštěvovali jej žáci šesté, sedmé i osmé třídy. Jeho kapacita 12 dětí byla naplněna, dokonce mírně 

překročena, a docházka dětí byla pravidelná. Členové klubu se zábavnou formou seznamovali se současnou 

literaturou pro děti a mládež. Navíc v rámci projektu probíhala mimořádná klubová setkání, což byly většinou 

návštěvy spisovatelů a besedy s nimi, těch se mohli v rámci vyučování účastnit všichni žáci druhého stupně. 

Ve škole jsme přivítali spisovatelku Kláru Smolíkovou, která si připravila zajímavý workshop týkající se 

detektivní tematiky. Detektivní literatura je oblíbeným tématem i spisovatelky Veroniky Černucké. Naše  

pozvání přijala spisovatelka romské literatury Iveta Kokyová spolu s Mášou Bořkovcovou, odbornicí na 

romštinu a romistiku.  

 

Projekt „Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků“ 

Škola je zapojená do projektu „Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků“ ze 

socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, reg. č. 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000594 spolufinancovaného Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšování 

dovedností v rámci jednotlivých gramotností žáků na 2. stupni základních škol, primárně ze socioekonomicky 

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Rozvíjení jednotlivých gramotností je realizováno skrze 

učitele a v rámci akčního výzkumu. Jednotliví učitelé jsou vedeni ke schopnosti konstruktivisticky 

orientované výuky a k jejich průběžnému zvyšování didaktických kompetencí. Dále jsou  
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jednotlivé gramotnosti žáků rozvíjeny skrze volnočasové aktivity, které rozvíjejí jak vybrané gramotnosti, tak 

jejich exekutivní dovednosti. 

V rámci tohoto projektu se od října 2017 rozbíhají také tři zájmové kroužky – kroužek sebeobrany pod 

vedením Bc. Jakuba Matyse, hudební a pěvecký kroužek, který vede Mgr. Karolína Burian, a filmový  

a dramatický kroužek, jehož vedoucím je pan asistent Pavel Votický. Od října 2018 pracuje pod vedením Ing. 

Martiny Blahoutové kroužek s názvem „Mladý badatel“, který má přírodopisně – chemický charakter. Vznikl 

též kroužek vaření, který vede paní asistentka Kateřina Bímová. 

 

Žáci 7. třídy se i tento školní rok pod vedením paní učitelky Mgr. Adély Hufové opět zapojili pod záštitou 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do projektu zaměřeného na výuku dějepisu. Tento 

projekt přispívá k rozvoji kompetencí, gramotnosti a exekutivních dovedností.  

V druhém pololetí se tak žáci formou různých pracovních listů seznámili s tématem „Postavení českého státu 

v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř 

habsburské monarchie“- tyto aktivity měly nejen prohloubit jejich znalosti v dané problematice, ale zajímavou 

formou se žáci mohli dozvědět plno nových poznatků a informací. Žáci pracovali s dobovými obrázky, 

mapami či dokumenty.  

Naše škola byla v tomto projektu vybrána do interní skupiny a naše děti dopomohly svými znalostmi a 

dovednostmi ke zkvalitnění práce učitelů dějepisu.   

S univerzitou budeme spolupracovat i nadále v rámci projektu Soft-skills pro 21. století zaměřeném na 

zefektivnění výuky především humanitních předmětů. 

 

Ve spolupráci s katedrou tělesné výchovy PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

absolvovali žáci druhého stupně během měsíce června šetření své pohybové aktivity. Projekt byl rozdělen do 

dvou částí. V první jim byly rozdány krokoměry a pomocí nich si týden zaznamenávali, kolik kroků potažmo 

metrů za jeden den ujdou. Druhou částí bylo vyplnění dotazníků týkajících se pohybové aktivity. Výsledky 

šetření a jejich vyhodnocení bychom měli obdržet v průběhu podzimu. 
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Během školního roku využila škola několika nabídek a zapojila se do projektů: 

 Recyklohraní  

 Veselé zoubky 

 Soutěž ve sběru druhotných surovin 

 Ovoce do škol 

 

Recyklohraní 

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.  

 

Veselé zoubky 

Žáci prvních tříd byli zapojeni do projektu „Veselé zoubky“. Každý žák obdržel dárek a propagační materiál 

od Drogerie DM. 

 

 

Soutěž ve sběru druhotných surovin 

V soutěži ve sběru druhotných surovin bylo ve školním roce 2018/2019 v období od září do června sebráno 

15 210, 50 kg starého papíru. V soutěži škol v kategorii počtu žáků (od 201 do 300) jsme obsadili krásné druhé 

místo z dvanácti přihlášených škol.  Dále ve škole sbíráme PET lahve a PET víčka.  

 

Ovoce do škol 

Žáci prvního i druhého stupně jsou zapojeni do projektu „Ovoce do škol“. V rámci tohoto projektu dostávají 

žáci za pomocí státních dotací ovoce či zeleninu zcela zdarma, a to 1x týdně vždy v pondělí. Cílem tohoto 

projektu je přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky a zvrátit klesající spotřebu 

ovoce a zeleniny. 
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9. Školní vzdělávací program 
 

Ve školním roce 2018/2019 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 primární prevence (Walterová, Korbová) 

 Pravidelné semináře učitelů fyziky (Walterová) 

 Sportovní kurz (Klímová, Matys, Holub) 

 Microsoft – Ústí nad Labem (Holub, Matys) 

 Čtenářská gramotnost (Vágnerová) 

 Úvod do problematiky školského managementu (Hufová) 

 Jak reagovat na dětskou agresivitu na 1. stupni (Bímová) 

 Melodram do školy (Hufová, Šístková) 

 Změny právních předpisů ve školství od 01. 01. 2019 (Holub) 

 Úvod do mediální výchovy (Hufová) 

 Certifikovaný kurz 1. pomoci (všichni zaměstnanci) 

 Začínáme s genetickou metodou čtení (Jägerová, Simandlová, Korbová, Klímová, Bartůňková, 

Durneková, Šístková) 

 Microsoft – Praha (Holub, Matys) 

 Aktivity pro začátečníky v německém jazyce (Vlaháčová) 

 Jídelní lístky a plnění spotřebního koše (Machalová) 

 Kolokvium ředitelů ZŠ (Holub) 

 Nové trendy v moderním vaření (Machalová) 

 Přechod od aritmetiky k algebře, vizualizace pojmů a postupů aneb Jak učit matematiku méně nadané 

žáky (Jindrová) 

 Zábavné a efektivní osvojování slovní zásoby v německém jazyce (Vlaháčová, Sauer) 

 Co a jak při obtížích v matematice (Jindrová) 

 Tělo Ústí (Holub, Matys, Klímová) 

 Konference česko-německé dobrovolnické služby (Dubnová) 

 Legislativa školního metodika prevence prakticky (Walterová, Klímová) 

 Zdravé cvičení – sestava podle Mojžíšové (Korbová, Vandlíčková, Beer, Matys) 

 Písničky a příběhy ve výuce Aj (Beer, Illéšová, Šlechtová) 

 ČŠI od A do Z (Holub) 

 Odborný panel začlenění sociálně znevýhodněných žáků na Úřadu vlády (Holub) 
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 Angličtina pro 2. stupeň ZŠ - Oxford jazykový seminář (Beer, Šlechtová) 

 Kybergrooming a sexting (Walterová, Korbová) 

 Vema – mzdy (Merglová) 

 Zákoník práce (Merglová, Machalová) 

 Zpracování mezd (Merglová) 

 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a roční zúčtování (Merglová, Machalová) 
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11. Kontrolní činnosti 
 

Ve školním roce 2018/2019 proběhly kontroly ekonomické, bezpečnostní a provozní povahy, a  to  ze  strany 

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

 

Škola má smluvně zabezpečený dohled nad BOZP. Akreditovaný pracovník každý rok seznamuje 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 – zajišťují ředitel a zástupkyně ředitele. Dle 

vypracovaného plánu hospitační činnosti proběhlo 15 hospitací celohodinových a  16 hospitací kratších, 

tematicky zaměřených. 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 pokračovala činnost metodického sdružení a předmětových komisí. Na I. stupni 

pracovalo metodické sdružení pod vedením Mgr. Jitky Jägerové. Pod vedením Mgr. Michaely Jindrové 

pracovala předmětová komise přírodních věd, předmětovou komisi jazyků a dějepisu vedla Mgr. Hana 

Dubnová a předmětovou komisi výchov Mgr. Jan Holub. Ve většině případů se komise sešly za účasti pana 

ředitele a paní zástupkyně 3x  během školního roku. Řešily se aktuální otázky a problémy v daných 

předmětech a organizační záležitosti. Činnost metodických orgánů přispěla nejen ke zkvalitnění samotného 

vzdělávacího procesu, ale dala 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. Své služby poskytuje nejen žákům a zaměstnancům školy, ale též občanům 

města Dubí. Paní Lenka Machalová je vedoucí školní jídelny.  

 

Bohužel se od ledna 2019 potýkáme s dlouhodobou nemocí hlavní kuchařky. Došlo k zástupu na místo hlavní 

kuchařky a na místo pomocné kuchařky byla přijata nová pracovní síla. I přes vzniklé obtíže se školní jídelna 

snaží stále poskytovat kvalitní služby, které vycházejí ze zásad zdravé výživy. Vše spočívá v častějším 

podávání zeleniny a ovoce. Přístup personálu je hodnocen pozitivně. Cílem je zvýšení počtu strávníků nejen 

z řad žáků ZŠ. V příštím školním roce plánujeme zapojení do programu „Zdravá školní jídelna“. 

 

V letošním školním roce škola uzavřela smlouvu s Hotelovou školou Teplice o zajištění odborného výcviku 

pro studenty prvního ročníku, obor kuchař. Přijali jsme dva studenty, kteří se vždy po týdnu v naší školní 

jídelně střídali. Cílem bylo, a je, předat budoucím kuchařům dovednosti a zkušenosti z tohoto oboru. Studenti 

byli učenliví a paní kuchařky měly při výuce velkou trpělivost.  Výsledkem naší práce a praxe studentů  

byl při praktických zkouškách stupeň hodnocení 1. Rádi bychom i příští rok umožnili studentům další 

vzdělávání v provozu školní jídelny. 

 

Platba probíhá bezhotovostně, obědy se objednávají přes webové rozhraní, ale stále je možnost objednání  

i platby hotovostně, respektive osobně. 

 

Přehled počtu strávníků: 

 

 

 

 

 

 

 

děti 6 - 10 let 96 

děti 11- 14 let 70 

děti 15 a více 9 

zaměstnanci školy 37 

cizí strávníci 44 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018 

Příjmy MěÚ  

Příspěvek Město Dubí 3 515 000,00 Kč 

Neinvestiční dotace + akce školy 90 066,00 Kč 

Příjmy celkem 3 605 066,00 Kč 

    

Výdaje   

Spotřeba plynu 436 430,63 Kč 

Elektrická energie 273 545,00 Kč 

Voda 114 728,00 Kč 

Teplo 208 520,00 Kč 

Teplá voda 5 835,00 Kč 

Drobné opravy, údržba 372 556,47 Kč 

Servis + pronájem kopírek 128 692,60 Kč 

Revize 80 574,10 Kč 

Materiál (všeob., kanc., tiskopisy, úklid) 152 238,62 Kč 

Knihy, časopisy, kazety 10 424,00 Kč 

Spotřeba potravin ŠJ 736 453,04 Kč 

OTE (od 501,- do 2 999,- Kč) + učeb.pom. OTE 112 631,00 Kč 

Drobný nehmotný majetek - do 7.000,- 52 171,50 Kč 

DDHM (od 3 000,- do 40 000,- Kč) 686 675,00 Kč 

DDNM 0,00 Kč 

Učebnice + učební pomůcky 7 591,84 Kč 

Školní vybavení 14 044,00 Kč 

Školní potřeby + ŠD (mat. + služby) 129 167,98 Kč 

Cestovné 1 984,00 Kč 

Školení, poradenství 39 305,00 Kč 

Poštovné 5 104,00 Kč 

Telefonní poplatky 26 684,86 Kč 

Odvoz TDO 51 021,00 Kč 

Pracovní oděv, obuv 9 472,00 Kč 

Praní a mandlování prádla 5 984,00 Kč 

Náklady na plavání 56 500,00 Kč 

Údržba programového vybavení + pr. 

VEMA,QUIT 
117 515,12 Kč 
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Akce školy + fin. příspěvky - dotace MěÚ 

 

24 000,00 Kč 

Mzdové náklady vč. odvodů MěÚ - OON 169 886,00 Kč 

Mzdové náklady vč. odvodů MěÚ - přísp. spec.tř. 66 066,00 Kč 

Internet + údržba informačního systému 233 040,00 Kč 

Ostatní služby (dopravné, sekání trávy, atd.) 19 050,03 Kč 

Pojistné proti škodám 28 308,00 Kč 

Bankovní poplatky 18 099,00 Kč 

Ostatní náklady (odpisy, kurz.rozdíly, čipy) 41 964,00 Kč 

Výdaje celkem 4 436 261,79 Kč 

    

    

Příjmy   

Tržby za stravné 737 567,00 Kč 

Poplatek za školní družinu 68 600,00 Kč 

Úroky z účtů 1 279,82 Kč 

Jiné ostatní výnosy  9 831,00 Kč 

Zúčtování RF (použití prostř. získaných z odpočtu 

daně) 
0,00 Kč 

Zúčtování invest. fondu (malování) 0,00 Kč 

Zúčtování FKSP 31 413,00 Kč 

Příjmy celkem 848 690,82 Kč 

    

Příspěvek Města Dubí 3 605 066,00 Kč 

Příjmy 848 690,82 Kč 

Výdaje 4 436 261,79 Kč 

Zisk 17 495,03 Kč 

    

    

DOPLŇKOVÁ ČINNOST (stravování) 2018 

    

Příjmy (tržby za stravné) 261 327,00 Kč 

Výdaje   

Spotřeba potravin 140 641,00 Kč 

Mzdové náklady + náhrada prac. nesch. + OON 73 583,00 Kč 

Zdravotní, soc. pojištění + FKSP 23 713,00 Kč 

Ostatní provozní náklady 21 756,00 Kč 

Výdaje celkem 259 693,00 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti 1 634,00 Kč 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST (pronájem) 2018 

    

Příjmy (pronájem) 82 165,00 Kč 

Tělocvična 76 565,00 Kč 

Keramická dílna 5 600,00 Kč 

Výdaje   

Materiál z příjmů pronájmu 26 373,00 Kč 

Služby z příjmů pronájmu 25 690,00 Kč 

OTE (od 501,- do 2 999,- Kč)  1 799,00 Kč 

DDHM (od 3 000,- do 40 000,- Kč) 15 200,00 Kč 

Ostatní provozní náklady 12 693,00 Kč 

Výdaje celkem 81 755,00 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti 410,00 Kč 

    

    

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NIV 2018 

    

Příjmy 18 670 601,00 Kč 

Výdaje   

Mzdové náklady 13 456 190,00 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění + příděl do FKSP 4 807 133,24 Kč 

ONIV  407 277,76 Kč 

Celkem výdaje 18 670 601,00 Kč 

Zůstatek 0,00 Kč 

    

    

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2018   

    

Hospodářský výsledek činí celkem 19 539,03 Kč 

Z toho   

z příspěvku Města Dubí 17 495,03 Kč 

z příspěvku ze SR 0,00 Kč 

doplňková činnost 2 044,00 Kč 
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi    

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání 
 

Škola spolupracuje s Městem Dubí (jsme zapojeni do projektu Lokální partnerství), MAS Cínovecko,  

se Statutárním městem Teplice – odborem školství a kultury a OSPOD, OHS, Policií ČR, HZS, Městskou 

policií, Hasiči Dubí – pan Robert Wegert, MŠ Cibuláček, MŠ Dubánek, IT Progres – správce počítačové sítě 

– Daniel Mayer, OSSZ, s kurátory, se SPC Teplice, s PPP ÚK v Teplicích a Roudnici nad Labem, které šetří 

nové a přešetřují stávající žáky s vývojovými poruchami učení a navrhují jejich integraci, a dále s ÚP Teplice.  

 

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 02. 09. 2019                                                                            Mgr. Bc. Jan Holub 

                                                                                                                               ředitel školy 
 

 
 


