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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 

 

Školní družina, Školní náměstí 86, 417 01 Dubí 1 

 

kapacita:        30 žáků 
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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  

  



Výroční zpráva 2021/2022                                                                                          ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice 

7 

 

 

1.1 Základní údaje o součástech školy k 30. 9. 2021 
 

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

 

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 se též 

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

především pak na 2. stupni.  

 

Ředitelství školy a třídy od čtvrtého do devátého ročníku se nacházejí v budově Školní náměstí 177. 

K dispozici je odborná učebna pro výuku informatiky, dále vybavená dílna pro výuku pracovních činností. 

K dispozici mají učitelé interaktivní tabuli, počítače s promítáním do televize či propojení s dataprojektorem.  

 

V budově Školní náměstí 86 je jednak oddělení školní družiny s kapacitou 30 míst, které je určeno dětem od 

třetí do páté třídy. V družině pracují dvě vychovatelky, z toho jedna na zkrácený úvazek. Nachází se zde 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 jsou žákům k dispozici od května 2019 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). Konkrétně 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).  

 

V budově Tovární 364 jsou třídy prvního, druhého a třetího ročníku a taktéž školní družina. Učitelé mají 

k dispozici dvě interaktivní tabule. Zbývající třídy jsou vybaveny počítačem s propojením přes dataprojektor 

na tabuli.  

 

Tři oddělení školní družiny fungující v této budově mají k dispozici čtyři místnosti. Kapacita je 63 žáků, 

v letošním školním roce byla naplněna. Družina slouží zejména pro žáky první a druhé třídy. 
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V družině pracují dvě vychovatelky, obě na celý úvazek. V poledních a  odpoledních hodinách v družině 

vypomáhají asistentky pedagoga. Družina funguje v době před vyučováním od 6.00 do 7.40 hodin, po 

vyučování od 11.40 do 16.00 hodin.  

 

V budově Střední 120 v Dubí 3 měly své působiště v tomto školním roce dvě třídy – 5. C a 6. B. Obě třídy 

byly v minulosti zřízeny pro žáky se sociálním znevýhodněním, čemuž odpovídal i nízký počet žáků v těchto 

třídách, který se pohyboval kolem 10 žáků. Žáci těchto dvou tříd (a jejich zákonní zástupci) byli v průběhu 

školního roku informováni o tom, že fungování tohoto odloučeného pracoviště bude k 30. 06. 2022 ukončeno 

a žáci budou nadále docházet do budovy na Školním náměstí 177, kde si budou plnit povinnou školní 

docházku. Žáci páté třídy budou rozděleni do budoucích šestých tříd a současná šestá třída bude pokračovat 

jako celek v budově Školní náměstí 177. Pro bezproblémový přechod obou tříd byl vypracován plán, který 

přijali a realizovali zainteresovaní pedagogičtí pracovníci. I v budově Střední 120 měli žáci k dispozici 

odbornou učebnu pro výuku informatiky s interaktivní tabulí a využívali malou tělocvičnu, která vznikla 

úpravou prostor bývalé jídelny.  

 

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

Anglický jazyk je vyučován v první a druhé třídě s dotací jedné vyučovací hodiny, od třetí třídy pak tří hodin 

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. V březnu do školy nastoupili 4 žáci 

z Ukrajiny. Byli integrování do  jednotlivých tříd. Každý den měli navíc hodinu českého jazyka, aby si tento 

jazyk osvojili a mohli se zapojit do běžné výuky. 

 

 

 

 

 

  

Součást školy počet tříd/ oddělení počet žáků 

1. stupeň ZŠ 9 173 

2. stupeň ZŠ 6 126 

ZŠ celkem 15 299 

Školní družina 4 93 
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1.2 Realizované opravy 
 

Vzhledem k dosluhujícím  plynovým kotlům  byla na prázdniny plánována kompletní rekonstrukce plynové 

kotelny v budově Školní náměstí 177. Během školního roku byly realizovány různé drobné opravy. 

 

 

1.3 Materiálně technické podmínky školy 
 

Ve všech třídách mají žáci k dispozici výškově stavitelné sestavy. Učebny 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. 

V každé budově jsou učebny s interaktivní tabulí. Celkem evidujeme v majetku školy osm 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. Všichni 

učitelé mají k dispozici notebooky. Škola je dobře vybavena didaktickou technikou. Velice dobře je vybavena 

školní dílna.  

 

V budově Školní náměstí 86 je školní cvičná kuchyňka, keramická dílna a oddělení školní družiny. 

 

 

1.4 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. Webové stránky školy prošly proměnou a splňují kritéria zákona o 

přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací (zákon č. 99/2019 Sb.) Tyto dokumenty mohou zájemci 

najít i v listinné podobě na nástěnkách ve všech budovách školy. 

Na našich školních webových stránkách, facebooku a instagramu jsou rodiče, žáci i veřejnost pravidelně 

informováni o životě školy, chystaných i uskutečněných akcích. 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“. 

 

http://www.zsdubi1.cz/


Výroční zpráva 2021/2022                                                                                          ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice 

10 

 

 

1.5 Údaje o školské radě 
 

Školská rada při Základní škole Dubí 1 má 3 členy. Funkční období školské rady je od října 2020 do října 

2023. Pracuje ve složení: 

 

člen ŠR jmenovaný zřizovatelem     Vilém Policar  

člen z řad rodičovské veřejnosti     Lucie Skleničková  

člen z řad pedagogických pracovníků   Mgr. Eva Šístková  

 

Školská rada schválila:  

 Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 

 Školní řád 2021 

 Školní vzdělávací program: VšeVěd č. j. 08/2022, ŠVP zpracovaný podle RVP ZV                                                                                        

                                                       VšeVěd č. j. 09/2022, ŠVP zpracovaný podle RVP ZV s upravenými 

výstupy 

 Seznámila se se zprávou ředitele školy pro školskou radu za školní rok 2021/2022. 
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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. 08/2019 -  ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP 

ZV); včetně úprav platných od 1. 9. 2013, úpravy k 1. 9. 2016 – společné vzdělávání – Vše Věd (č, j. 09/2019 

– ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV s upravenými výstupy). 

 

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

Počet tříd 15    

I. stupeň 9    

II. stupeň 6    

Počet oddělení školní družiny 4    

Počet pedagogických pracovníků  40  (včetně vedení školy) 

Počet nepedagogických pracovníků 11    

Mateřská dovolená 4*    

 

 
*02. 05. 2022 odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Miroslava Jaklová a z mateřské dovolené se vrátila 

MgA. Julie Feixová, která převzala třídu Mgr. Jaklové  
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3.1 Přehled pracovníků školy 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení školy aprobace vyučované před.

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

Zástupkyně ředitele Mgr. Hana Dubnová Nj, výchovný poradce Nj

Třídní učitelé

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

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

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

3. A Mgr. Věra Eisnerová I. stupeň dle aprobace

4. A Mgr. Michaela Housková I. stupeň dle aprobace

Mgr. Miroslava Jaklová I. stupeň + spec. ped. dle aprobace

MgA. Julie Feixová výtvarné umění Čj, Př, Vl, Hv, Vv

5. A Mgr. Iveta Vlaháčová Nj Čj, Nj, Vl, Vv

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

5. C Mgr. Jana Klímová speciální pedagog předměty 1. stupně

6. A Mgr. Michaela Jindrová M - Ov M, F, Ov

6. B Mgr. Eva Bartůňková I. stupeň + spec. ped. předměty 2. stupně

7. A Mgr. Adéla Hufová Čj - D Čj, D, Hv

8. B Mgr. Jakub Matys Tv, společenské vědy Tv, Inf, Z, Ov

9. B Mgr. Markéta Vágnerová Čj - D, kariérový poradce Čj, D, Z, Pč

9. C Mgr. Šárka Walterová M, F M, F, Rv, MP

Netřídní učitelé

Ing. Martina Blahoutová Př - Ch Př, Ch

Mgr. Kristina Illéšová Čj, Aj Aj

Mgr. Stanislav Fišer Tv Tv, Pč, Inf

Mgr. Lenka Šlechtová Aj Aj

Radka Palečková SPŠ Most Aj

Pavel Votický F-M, studující UJEP M, F

4. B
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Asistenti pedagoga 

Kateřina Kubánková VOŠ, SpgŠ a OA Most 1. A

Andrea Vandlíčková SOU chemické, Ústí n. L. 2. A

Karolína Příplatová Gymnázium Teplice 2. B

Věra Večeřová SOŠ a SOU Krupka 3. A

Nataša Husáková VOŠ, SpgŠ a OA Most 4. A

Hana Fuchsová SŠ zdravotnická 4. B

Mercedes Ingrišová SŠ obchodu a služeb Tce 5. A

Pavel Votický do 15. 3. 22 VOŠ, SpgŠ a OA Most

Šárka Kubátová od 16. 3. 22 Gymnázium Teplice

Jitka Andrtová ISŠ služeb Teplice 6. B

Ivana Taylor TRIVIS SŠ veřejnoprávní 7. A

Ivana Sanitriková SOU Glaverbel 9. C

Školní družina 

Veronika Mráčková SOŠ obchodu a služeb Tce vychovatelka ŠD

Iveta Petrová vychovatelství vychovatelka ŠD

Hana Durneková SZŠ Teplice, vychovatelství vychovatelka ŠD

Kateřina Kubánková VOŠ, SpgŠ a OA Most vychovatelka ŠD

Mateřská dovolená

MgA. Julie Feixová výtvarné umění

Lenka Benediktová HŠ, OS a SPŠ Teplice

Mgr. Monika Beer VkZ

Mgr. Miroslava Jaklová I. stupeň + spec. ped. dle aprobace

6. A
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3.2 Odborná kvalifikace pedagogického sboru 
 

V tomto školním roce působilo na škole 37 pedagogů včetně vedení školy. Pedagogický sbor prošel opět 

drobnou obměnou a podařilo se získat další aprobované učitele. Na I. stupni 9 kmenových pedagogů.  Na II. 

stupni 12  kmenových pedagogů (2 částečně kvalifikovaní).  Ve školní družině 4 vychovatelky, z toho je jedna 

na úvazek 0,25.  

11 asistentů pedagoga. Jedna asistentka u žáka se zdravotním omezením a deset asistentů je u žáků, kteří mají 

podpůrná opatření druhého a třetího stupně. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky zákona 

563/2004 Sb. o pedagogických pracovních. Aprobovaně byly vyučovány předměty Čj, D, M, Fy, Nj, Aj, Ch, 

Př, Ov, Tv, Vv. 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Počet NP fyzicky 11 

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

a uklízečky zajišťuje v budově Tovární 364 paní Blanka Pehaničová. Úklid v budově Školní náměstí 177 

zajišťují Bohuslava Schvarczová (na 0,75 úvazku) a Lucie Fridrichová (na 0,5 úvazku do prosince 2021/ od 

ledna 2022 – 1,0 úvazek) a v budově Školní náměstí 86. Úklid školní jídelny v budově Krušnohorská 203 

zajišťuje Magdaléna Vaňková. V budově Střední 120 od ledna 2022 uklízela Magdaléna Vaňková st. 

Hospodaření školy společně zajišťují účetní Jindra Merglová a personalistka Lenka Machalová (0,6  úvazku), 

která je i vedoucí školní jídelny (0,6 úvazku). Školní stravování dále zajišťují kuchařky Alena Čubová a Ivana 

Procházková, pomocná síla Marie Fischerová. 

Úklid v budově Školní náměstí 588 zajišťuje Magdaléna Vaňková ml. (na 0,5 úvazku), též je správcovou 

tělocvičny. Tuto činnost vykonává 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 2021/2022 

zapsáno celkem 56 dětí do 1. třídy. Z toho je jedno dítě z Ukrajiny (zápis v mimořádném termínu). Odklad 

povinné školní docházky byl udělen třinácti dětem. Ve spolupráci s mateřskými školami v Dubí byly již 

předem navrženy děti na šetření v pedagogicko-psychologické poradně. Ve školním roce 2022/2023 otevřeme 

dvě první třídy. 

 

4.1 Výsledky přijímacího řízení do středních škol 
 

Z 9. tříd odešlo 39 žáků, z osmých tříd odešli 2 žáci (splněna povinná školní docházka). Tři žáci si u ředitele 

školy podali žádost o prodloužení školní docházky o jeden rok, všem žádostem bylo vyhověno. 

V rámci přijímacího řízení bylo na střední školu přijato 39 žáků. Na školy a učební obory s maturitou 25 žáků, 

na odborná učiliště 14 žáků.  

Na víceleté gymnázium z 5. třídy se v letošním školním roce přihlásili 2 žáci, oba uspěli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Výroční zpráva 2021/2022                                                                                          ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice 

17 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 
 

Školní rok byl zahájen v patnácti třídách s počtem 295* žáků. Na prvním stupni bylo 171 žáků, na druhém 

124 žáků. Během prvního pololetí odešla jedna žákyně. 

*Dva žáci se vzdělávají podle § 38 školského zákona. 

Prospěch 1. pololetí 

1. pololetí vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 

1. stupeň 126 42 2 0 

2. stupeň 45 63 14 1 

 

 

V druhém pololetí bylo na prvním stupni 173 žáků, na druhém 126 žáků, celkem 299*. Do školy nastoupilo 

pět žáků,  z toho čtyři z Ukrajiny.  

 

*Dva žáci se vzdělávají podle § 38 školského zákona. 

 

Prospěch 2. pololetí 

2. pololetí vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 

1. stupeň 121 48 2 1 

2. stupeň 42 72 7 4 

 

Kázeňská opatření 1. pololetí 

 Pochvala NTU TD ŘD 2 z chování 3 z chování 

1. stupeň 6 8 3 0 0 0 

2. stupeň 0 14 5 3 0 0 

 

Kázeňská opatření 2. pololetí 

 Pochvala NTU TD ŘD 2 z chování 3 z chování 

1. stupeň 13 14 16 2 2 0 

2. stupeň 0 9        7 6 3 1 
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5.1 Údaje o zameškaných hodinách 
 

V I. pololetí školního roku 2021/2022 bylo celkem 27 480 zameškaných hodin a 320 neomluvených.  

Na jednoho žáka připadlo průměrně 93 zameškaných hodin, z toho 1,08 neomluvených. 

 

Ve II. pololetí bylo 25 576 zameškaných hodin a 869 neomluvených. Na jednoho žáka připadlo průměrně 86 

zameškaných hodin, z toho 2,9 neomluvené. 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích 
 

Škola poskytuje podpůrná opatření od prvního do třetího stupně. V letošním roce jsme evidovali celkem 36 

integrovaných žáků. Podpůrná opatření prvního stupně byla poskytnuta 2 dětem, druhého stupně 21 žákům, 

třetího stupně 13 žákům. U 7 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. 09/2019 – ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV s upravenými 

výstupy). Ve druhé třídě je jeden žák se zdravotním znevýhodněním. 

19 žáků bylo integrováno s vývojovou poruchou učení. 8 žáků docházelo pravidelně na pedagogickou 

intervenci, kterou v tomto školním roce vedly Mgr. Eva Šístková, Mgr. Miroslava Jaklová. 32 žáků je klienty 

Pedagogicko-psychologické poradny v Teplicích, 1 žák je klientem Pedagogicko-psychologické poradny 

Roudnice nad Labem. 3 žáci jsou klienty SPC Teplice. V 15 třídách pracuje celkem 11 asistentů pedagoga pro 

zdravotně znevýhodněné žáky.  

V tomto školním roce bylo 36% 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. 08/2019 -  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, Mgr. Markéta Vágnerová kariérová poradkyně, Mgr. Šárka Walterová, školní metodik prevence,  

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

 

Metodici prevence společně vypracovali Preventivní program školy 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. Kariérová poradkyně se zabývá 

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 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.  

 

Bližší informace v hodnocení PPŠ. 
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6. Zájmová činnost 
 

Ve školním roce 2021/2022 se pod vedením pedagogů uskutečnily tyto kroužky: 

 

 

 

název kroužku vedoucí, lektor
počet 

žáků
náplň

Mladý záchranář Hana Fuchsová 11
Děti se učily základy první pomoci, 

navštívily  hasičskou zbrojnici v Dubí.

Jazyková výchova Mgr. Jitka Jägerová 12
Náprava vadné výslovnosti u žáků první, 

druhé třídy.

Pedagogická 

intervence I.
Mgr. Eva Šístková 5

Zaměřeno na opakování, procvičování, 

vysvětlování učiva českého jazyka. 

Hodiny byly zaměřeny na sloh a 

jazykový projev, gramatiku i čtení. 

Společně jsme opravovali písemné práce, 

diktáty a pracovali s chybou, trénovali 

přijímací scio testy. Hráli se také hry 

rozvíjejícíjemnou i hrubou motoriku, 

paměť, pozornost, postřeh.

Pedagogická 

intervence II.
Mgr. Miroslava Jaklová 3

Zaměřeno na opakování, procvičování, 

vysvětlování učiva českého jazyka. 

Hodiny byly zaměřeny na sloh a 

jazykový projev, gramatiku i čtení. 

Discgolf Pavel Votický 10

Náplní bylo začínající hráče seznámit se 

základy tohoto sportu a pravidly, ty 

pokročilejší vést k zlepšování techniky a 

strategie na turnajích. Také se nám 

v tomto roce podařilo uskutečnit I. 

ročník Dubské discgolfové ligy. Výběr 

žáků 5. až 9. třídy.

Funny English Mgr. Lenka Šlechtová 17

Děti si zábavnou formou prohlubují 

znalost anglického jazyka. Hrají hry, čtou 

příběhy, nacvičují divadelní hru pro 

rodiče a spolužáky a také se jednou za 

čas učí prostřednictvím anglických her 

na počítači.
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Od září 2021 pracoval ve škole dobrovolník ze SRN Kevin Rucker, v rámci německo-české dobrovolnické 

služby. Kevin se ve škole přímo účastnil výuky cizích jazyků za dohledu vyučujícího. Každodenní účast 

rodilého mluvčího v hodinách cizího jazyka přinesla žákům nové zkušenosti a možnosti osvojování cizího 

jazyka. Klasická výuka v hodinách přináší žákům potřebný jazykový základ, neformální, každodenní kontakt 

s rodilým mluvčím pak jazykovou nadstavbu, potřebnou pro běžné využití jazyka v praxi. Kevin je již pátým 

dobrovolníkem a v rámci této spolupráce vidíme velký přínos pro naše žáky.  

 

Žáci 9. tříd se v rámci výuky anglického jazyka zapojili do pilotního programu jazykové školy Easyspeak. 

Díky tomuto programu proběhly jednou měsíčně online lekce s rodilým mluvčím. Lekce byly koncipovány 

jako vědomostní soutěž mezi týmy dvou škol na 9 různých témat. Žáci se během první hodiny seznámili 

s lektorkou Erinn Low, která pochází z Toronta. Je učitelkou již 17 let. Učila anglicky 8 let děti i dospělé na 

Tchajwanu, 6 let žila v Amsterdamu, kde učila v soukromé školce a ve škole. Nyní žije v Říčanech u Prahy. 

Během lekce žáci využili své jazykové schopnosti a dovednosti k plnění různých úkolů.  

 

Koncem září jsme ve škole přivítali lektory VŠCHT. Žákům sedmé až deváté třídy předvedli chemii velice 

ojedinělým a atraktivním způsobem. Předvedli řadu netradičních pokusů, kdy se stali aktéry i žáci samotní. 

Děti se staly svědky pokusů s třaskavým plynem, alkalickými kovy, gumovými střepy, pěnou pro „slony“. 

Největší úspěch však u žáků slavil tekutý dusík a s ním spojené experimenty.  

 

Žáci první třídy se zapojili do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Cílem projektu byla práce  

se stavebnicí WeDo 2.0. Podle návodu na notebooku žáci sestavovali ze stavebnice mlýnek, formuli a robota. 

Jaké bylo překvapení, že modely bylo možné ovládat pomocí tlačítek na notebooku. S formulemi a roboty 

dokonce závodili.  

 

Žáci pátých až devátých tříd se zapojili do jazykového WocaBee šampionátu pod záštitou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o soutěž v učení slovní zásoby prostřednictvím aplikace s názvem 

WocaBee, ve které spolu soupeří nejen žáci samotní, ale i celé třídy a školy. Do soutěže se zapojilo téměř 

60 000 studentů z celé České republiky a naši žáci si vedli výborně, a proto prvních 6 míst v okresním kole 

patří právě jim. Navíc třída 6. A – skupina 2 získala prvenství a děti se tak staly šampiony okresního kola  

a postoupily do kola krajského. 
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Žáci  prvního a druhého stupně rozdávaly radost klientům Podkrušnohorských domovů sociálních služeb. 

Mladší žáci před Vánoci vyrobili pro babičky a dědečky „Anděla strážného“ a vánoční přívěsek, ti starší 

napsali každému osobní dopis spojený s vánočním přáním.  

 

Děti z 1. až 3. třídy potěšily svými výrobky (obrázky především s tématikou andělů a nemocničního 

prostředí) teplické zdravotníky v nelehké době covidové. Paní asistentka Andrea Vandlíčková zakoupila 80 

růží. Vše bylo předáno na 4 oddělení teplické nemocnice. Setkání bylo na obou stranách velmi dojemné. 

Našim žákům se dostalo poděkování ze stran zdravotníků.  

 

V týdnu od 13. do 18. února 2022 proběhl lyžařský výcvik na Zadní Telnici. 42 dětí a 5 pedagogů bylo 

ubytováno na chatě Olympia v blízkosti vleků. Žáci se učili lyžovat, jezdit na snowboardu a na běžkách. Od 

druhého dne již všichni zvládli obtížnější svahy. Na každý večer byl připraven zábavný a vzdělávací program. 

 

Koncem února proběhl další ročník školního kola recitační soutěže. 

 

Po dvouleté přestávce jsme se vrátili k naší tradiční oblíbené akci, kterou je týden čtení žákům prvních  

a druhých tříd. Hlavním smyslem předčítání u příležitosti Měsíce knihy je přilákat děti ke čtení.  

 

V březnu jsme s potěšením mohli ve škole přivítat naší bývalou dobrovolnici Cecilii Čejdu, která v současné 

době studuje na Univerzitě v Lipsku obor učitelství. Svou odbornou praxi v rámci svého studia si přála 

realizovat u nás ve škole. Cecilie pomáhala při výuce německého i anglického jazyka, pozorovala práci učitelů 

a asistentů s žáky se SVP. Společně s Kevinem Ruckerem si pro žáky od čtvrtých až devátých tříd připravili 

projektový týden „Má země, můj domov“. Nejprve oba vytvořili dvě nástěnky. Na jedné prezentovali SRN - 

obrázky různých pamětihodností včetně popisků v němčině a angličtině, na druhé svá rodná města. Každý den 

byly připraveny soutěžní úkoly. Žáci čtvrtých a pátých tříd pracovali ve skupinách, úkoly pro ně byly 

nachystány v anglickém jazyce. Pro žáky druhého stupně byly otázky nachystané v němčině, ve dvou verzích 

- ta snazší pro žáky 6. a 7. tříd, pro žáky 8. a 9. tříd pak úkoly o něco obtížnější. Každý žák soutěžil sám za 

sebe. 
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Žáci druhého stupně se zapojili do dobrovolnické úklidové akce “Ukliďme Dubí“. 

 

Žáci osmé třídy byli zapojeni do projektu „Mít kuráž a utvářet náš region“, který realizovali studenti UJEP 

s podporou Euroregionu Labe/Elbe. 

 

Koncem dubna vyjel celý první stupeň do školy v přírodě do Poslova mlýna u Doks. Žáci jako obvykle 

navštívili hrad Bezděz a muzeum Čtyřlístku, pluli lodí po Máchově jezeře, či hráli různé hry v lese a byla 

pro ně nachystána řada dalších aktivit. Za 4 dny ušli všichni obdivuhodných 60 km a udělali tedy i něco 

pro své zdraví a kondici. 

V šesté a sedmé třídě proběhl pod vedením studentů UJEP projektový den s roboty. Dvojicím  byly zapůjčeny 

notebooky a stavebnice LEGO Mindstroms. Studenti seznámili žáky s komponenty stavebnice a začali je učit 

jak robota naprogramovat, aby dělal to, co si žáci sami vymyslí. Nakonec si sestavili a naprogramovali 

vlastního robota. Žáci tak zábavnou formou získali představu o tom, jak fungují technologie a programování.  

 

V polovině května se uskutečnila exkurze do Památníku Terezín, které se účastnili žáci osmé a deváté třídy. 

Nejprve navštívili Malou pevnost, která v době nacistické okupace sloužila jako věznice. Odpoledne pak bylo 

věnováno samotnému městu, kde se žáci dozvěděli plno nových informací o vzniku a funkci ghetta za druhé 

světové války. Prohlédli si kolumbárium, muzeum ghetta a expozice v Magdeburských kasárnách. Exkurze 

tematicky doplnila informace o holocaustu a 2. světové válce a už jen samotná atmosféra nejen v žácích 

vyvolala silný emotivní zážitek.                                                                                                                

 

Žáci discgolfového kroužku se  úspěšně zúčastnili prvního oficiálního turnaje žáků základních škol 

v discgolfu. V konkurenci mnoha dalších škol se naše škola umístila na prvním místě a stala se tak na poli 

discgolfu nejlepší školou v okrese Teplice. Skvěle si vedli i jednotlivci – v kategorii starších žáků získala naše 

škola první a druhé místo, první místo získala rovněž v nesoutěžní kategorii nejmladších žáků. Turnaj, 

organizovaný DGC Albium, OR AŠSK Teplice a ŠSK při ZŠ Osek,  probíhal na hřišti na Letné v Teplicích  

pod záštitou primátora města Teplice a byl materiálně podpořen Českou asociací discgolfu. 

Pro předškoláky z mateřských škol „Křemílek“, „Cibuláček“ a „Mstišov“ byla připravena zábavná hodina 

matematiky/fyziky a cizích jazyků v našich nových odborných učebnách v rámci memoranda o spolupráci 

projektu ODBORNÉ UČEBNY ZŠ DUBÍ 1, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003979. Vyučující daných 

předmětů se zapojením žáků 9. tříd nachystali pro děti zajímavé pokusy a jazykové hry na počítačích.  
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Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací aneb „BRANNÝ DEN“. Děti si zopakovaly pravidla 

první pomoci a procvičily vědomosti ze zdravovědy. V rámci této akce si také připomněly významnou 

historickou událost – 80 let od atentátu na říšského protektora R. Heydricha. Žáci od 4. – 9. tříd se přenesli do 

období druhé světové války a v rolích členů domácího odboje museli  vyzískat zprávy z 11 partizánských 

oddílů, které byly ukryté na tajných pozicích v dubských lesích. Děti se orientovaly v mapě a plnily různorodé 

úkoly. V rámci toho získávaly jedenáct indicií, které jim napověděly, co se dělo v naší zemi před 80 lety  

a přišli na jména našich hrdinů, kteří spáchali atentát na R. Heydricha, Jan Kubiš a Josef Gabčík. 

Poslední stanoviště všichni zakončili v protiatomovém krytu, kde si vyzkoušeli chemickou výzbroj. Kromě 

toho děti střílely ze vzduchovky, pracovaly s buzolou, šifrovaly tajné zprávy či pomáhaly raněným. 

 

Pět dní cyklistického kurzu na Novém Městě v Krušných horách prověřil fyzickou i psychickou odolnost 

všech účastníků – a všichni obstáli na výbornou! Nejen na kole, ale i při odpoledním discgolfu, fotbalu 

či streetbalu  si všichni užívali společné zážitky.  

Letos se uskutečnil již 18. ročník mezigeneračních her, pořádaných PDSS Dubí – Teplice Na Výšině. 

Soutěžního klání se seniory se zúčastnily i děti z naší školy. Celé dopoledne probíhaly soutěže společných 

družstev na téma „Z pohádky do pohádky“. Na konci byly vyhodnoceny celé hry a předány odměny 

soutěžícím.  

Velkého úspěchu dosáhla žákyně druhé třídy Verunka Bartáková. Stala se okresní i krajskou vítězkou 

v soutěži Požární ochrana očima dětí. Vyhodnocení proběhlo na stanici HZS Teplice, kde byly předány 

hodnotné ceny i dalším dětem. 

Sedmým 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“.  

Žáci 9. ročníků obhájili své ročníkové práce, na kterých většina z nich poctivě a svědomitě pracovala celý 

školní rok. Díky úsilí vloženému do úspěšného zvládnutí tohoto úkolu se žáci seznámili s  pravidly psaní 

odborné práce a získané zkušenosti tak mohou dále rozvíjet na středních školách. Témata ročníkových 

prací si děti volily na základě svých zájmů. Pomoc a rady vždy hledali u svého vedoucího učitele a společně 

se snažili o co nejlepší výsledek. Většina ročníkových prací napsána a posléze prezentována na vysoké 

úrovni. Žáci projevili nejen slohové nadání, ale i dobrou orientaci v textu a prokázali schopnost pracovat 

s odbornou literaturou.  
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V druhém červencovém týdnu se na naší škole konal příměstský tábor. Děti se scházely v ranních hodinách 

v budově Tovární, kde byl pro ně připraven zábavný program či odtud společně odcházely na výlet. Děti si 

prošly „Pohádkovou stezku“, též se vydaly na Kozí farmu Trk v Proboštově. V Ústí nad Labem žáci navštívili 

tiskárnu Severotisk s.r.o., kde se seznámili s výrobou barevných časopisů či letáků. Zdolali Komáří vížku a 

v Teplicích hrad Doubravku a Hvězdárnu. Během tohoto týdne děti navázaly nová přátelství, navštívily místa 

dosud neznámá, získaly nové vědomosti, a především zažily plno legrace. Velké poděkování patří Městu Dubí 

za finanční podporu na tuto akci, ale také panu řediteli Janu Holubovi za projevenou důvěru či personálu 

školní jídelny za výtečné jídlo. 
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7.1 Školní akce jednotlivých tříd 
 

1. A 

 návštěva ranče San Anthony                                

 hallowenské tvoření                                             

 předávání Slabikářů                                              

 vánoční tvoření                                                    

 Masopust                                              

 týden čtení                                                           

 velikonoční tvoření 

 ŠVP Poslův mlýn 

 návštěva knihovny  

 Den dětí  

 výlet ZOO Děčín  

 výlet Teplice  

 zábavná show s kouzelníkem Hopsíkem  

 keramika s DDM Cvrček Krupka 

 Veselé zoubky 

2. A 

 Halloween 2. tříd 

 velikonoční tvoření 2. tříd 

 Švp 

 návštěva knihovny – seznámení 

 školní výlet – Milešovka 

 návštěva planetária 

 plavecký výcvik 

 Masopust – přehlídka masek, tradice Masopustu 

 Hasík – preventivní program 

 Dětský den – soutěže  na zahradě školy 

 pravidelné tvoření z keramické hmoty, spolupráce s DDM Cvrček Krupka 

 zdobení hrnečků – v Modrodomě 

 soutěž mladých hasičů – preventivní program 

 



Výroční zpráva 2021/2022                                                                                          ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice 

27 

 

 

2. B 

 výstava na litvínovském zámku, imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel 

 výlet na Milešovku 

 ŠvP Poslův Mlýn 

 tvořivé velikonoční odpoledne 

 Masopust 

 vánoční odpolední tvoření 

 halloweenské tvoření 

 turnaj v pexesu 

 týden čtení 

 soutěž mladých hasičů - preventivní program 

 pravidelné tvoření z keramické hmoty, spolupráce s DDM Cvrček Krupka 

 Den dětí - soutěže na zahradě 

 Hasík - preventivní program 

 návštěva knihovny v Dubí 

 

3. A 

 adaptační pobyt Sněžník, penzion „U lesa“  

 den v duchu Halloweena- učení hrou 

 podzimní tvoření 

 předvánoční tvoření 

 jarní tvoření 

 velikonoční tvoření 

 škola v přírodě Poslův Mlýn  

 návštěva Domu pro seniory- předání vánočních svícnů 

 vánoční obyčeje – den v duchu vánočních tradic-praktické ukázky 

 setkání s keramikou – spolupráce s DDM Krupka – průběžně ve školním roce/tvoření/ 

 sbírka pro Ukrajinu, pro děti postižené válkou – ve spolupráci Centrum pro celou rodinu 

 ochutnávka ovoce v rámci projektu „Ovoce do škol“ 

 Masopust v Tovární - škola hrou zaměřena na oslavy masopustu 

 účast - Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí  a mládeže“ 2022, třídní kolo, školní a postup 

do okresního 

 návštěva  Domu pro seniory a předání „DOPISŮ“  pro babičky a dědečky od žáků 1. stupně ZŠ 

 návštěva místní knihovny Dubí 
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 Den dětí - společně tematicky zaměřeno na OČMU 

 projektový den „Nemoc a zdraví“ 

 Dubí 1 hledá TALENT – účast 10 žáků 

 výlet ZOOpark Chomutov 

 Den otevřených dveří – třída i činnost připravena k nahlédnutí hlavně budoucím rodičům pvňáčků 

  

 
4. A 

 adaptační kurz – Chabařovice 

 halloweenské odpoledne  

 škola v přírodě 

 nocování ve škole  

 návštěva kina  

 výlet do Prahy 

4. B  

 adaptační pobyt v Chabařovicích  

 návštěva  planetária 

 návštěva Modrodomu 

 návštěva kina 

 Dubí 1 hledá talent 

 školní výlet do Prahy 

 XVIII. Mezigenerační hry v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o. - 

Na Výšině 

5. A 

 adaptační pobyt v Chabařovicích 

 podzimní tvoření 

 vánoční tvoření 

 jarní tvoření 

 botanická zahrada v TP 

 kino Teplice 

 divadlo Most 

 výlet Praha 

 přespávání ve škole 

 výlet ZOO Ústí nad Labem 
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5. B 

 adaptační pobyt v Chabařovicích 

 podzimní tvoření 

 vánoční tvoření 

 jarní tvoření 

 botanická zahrada v Teplicích 

 ŠvP 

 kino 

 divadlo Most 

 výlet do Prahy 

 přespání ve škole 

 ZOO Ústí nad Labem 

5. C 

 návštěva kostýmů – Modrodům 

 výlet ZOO Děčín 

6. A 

 adaptační pobyt v Chabařovicích  

 návštěva DDM Krupka – terarijní zvířata 

 výlet do Prahy 

6. B 

 výstava v Porcelánce 

 výstava kostýmů H. Vondráčkové 

 výlet Obora Mstišov  

 návštěva útulku v Dubí 

 

7. A 

 adaptační pobyt v Chabařovicích  

 exkurze Praha 

 bowling Teplice 

 nocování ve škole 
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8. B 

 adaptační pobyt v Chabařovicích  

 výlet do Prahy 

 

9. B 

 adaptační pobyt v Chabařovicích  

 návštěva školy Educhem v Meziboří  

 návštěva Hotelové školy v Teplicích 

 ukliďme Česko  

 dějepisná exkurze do Terezína  

 obhajoby ročníkových prací 

 nocování pod širákem,  

 výlet Osek - Rýzmburk 

 

9. C  

 adaptační pobyt v Chabařovicích 

 návštěva školy Educhem v Meziboří  

 návštěva Hotelové školy v Teplicích  

 ukliďme Česko  

 obhajoby ročníkových prací 

 nocování pod širákem 

 výlet Osek – Rýzmburk 
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7.2 Akce školní družiny 

 

akce školní družiny 1., 2. oddělení a 4. oddělení, V. Mráčková, I. Petrová, K. Kubánková: 

 3D bludiště v Oseku 

 pravidelná loutková a divadelní představení – skupinová práce 

 Mikulášská nadílka 

 vánoční dílna „Kouzlo Vánoc Krupka“ - beseda o  vzniku a výrobě vánočních ozdob, vlastní realizace 

malování ozdobiček netradičními výtvarnými technikami (třpytkování, foukání, stříkání,..) 

 sbírka pro útulek při ZOO v Ústí nad Labem s besedou a předáváním dárků s paní Ježkovou 

 vánoční besídka – zpěv koled v doprovodu hudebních nástrojů, rozbalování dárků 

 sportovní odpoledne – „Ve zdravém těle zdravý duch“ 

 velikonoční tvoření  

 péče o školní pozemek – realizace záhonů, výsadba zeleniny, bylin  

 projektové dny: Den Země, Den knihy, Den vody, Den matek,  

 Mezinárodní den dětí – sportovní a zábavné odpoledne na pozemku školy „Šipkovaná“ 

 

akce školní družiny 3. oddělení, H. Durneková:  

 základy háčkování a pletení 

 vánoční besídka 

 zimní olympiáda – pět soutěžních disciplín k získání pěti olympijských kruhů 

 turnaj ve stolním fotbale 

 turnaj v šachách 

 recitační soutěž – vlastní báseň 

 přírodovědná soutěž – poznávání rostlin a živočichů 

 poznáváme pohádky – vědomostní tematický týden 
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7.3 Účast žáků školy v soutěžích 
 

Ve školním roce 2021/2022 byly realizovány sportovní soutěže, školní a okresní kola olympiád.  

 

Žáci školy se zúčastnili:  

 

 Okresní kolo olympiád  

 Anglický jazyk 

 Sportovní soutěže  

 Vybíjená (4. a 5. třída) 

 McDonald´s cup fotbal (4. a 5. třída) 

 Minifotbal (6. a 7. třída, 8. a 9. třída) 

 Florbal (4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída + děvčata 8. a 9. třída) 

 Finále McDonald´s cup 

 Okresní kolo discgolfového turnaje škol okresu Teplice (1. místo) 
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7.4 Projektové vyučování 
 

Projekt „Školní parlament“ 

I v tomto školním roce se žáci 4. – 9. třídy úspěšně zapojili do projektu „Školní parlament“,  letos pod vedením 

paní učitelky Mgr. Lenky Šlechtové. Žáci přichází prostřednictvím svých zástupců s návrhy, nápady  

a požadavky na učitele, vedení školy, či podněty týkající se chodu školy či školní jídelny. Cílem je zlepšení 

vzájemné spolupráce mezi žáky, jednotlivými ročníky a učiteli. V tomto roce školní parlament pořádal dvě 

sbírky – jednu pro místní zvířecí útulky a druhou na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Navrhl také umístění 

zrcadel do tříd, hovořil s vedoucí školní jídelny o skladbě jídla a dalších přání a návrhů žáků. Školní parlament 

také ke konci školního roku pořádá turnaj ve fotbale pro žáky 2. stupně a pro učitele a zábavnou soutěž „ZŠ 

Dubí 1 hledá talent“. 

 

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

 

1. třída 

 Ovoce a zelenina 

 Zvířata 

2. třída 

 Výstavba ZOO 

 Jízdní kolo 

3. třída 

 Nemoc a zdraví  

4. třída 

 Vliv médií 

 Můj kámoš 

5. třída 

 Putování po státech EU 

 I ty máš svá práva! 

6. třída 

 Gulliverovy cesty 

7. třída 

 Cena televizní reklamy 
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8. třída 

 Další putování po státech EU 

 Zpravodajství a náš svět 

 

9. třída 

 Diskriminace 

 Totalitní režimy 

 

4. – 9. třída 

 Zdravý životní styl 
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7.5 Sportovní akce pořádané naší školou 
 

 Cyklistické výlety v rámci tělesné výchovy 

 Plavecký výcvik žáků 2. + 3. třídy 

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

 Lyžařský výcvik (výběr žáků) 

 Cyklistický kurz (výběr žáků 2. stupně) 
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7.6 Náborové akce pro žáky 9. tříd 
 

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: 

 Dny techniky a chemie na SŠ Educhem – Meziboří 

 Hotelová škola Teplice 

 

Salmondo junior 

Salmondo junior je program, ve kterém žákům posledních ročníků základní školy při volbě jejich dalšího 

vzdělávání pomůže webová aplikace, která je určena právě pro ně a pro výchovné či kariérové poradce. 

Pomocí kombinace psychologických testů či dotazníků se žáci dozvědí více o sobě a o tom, jaké studium  

a volba budoucí profese by pro ně byly nejvhodnější. Zároveň program nabízí kompletní přehled středních 

škol a učilišť a usnadňuje tak jejich vyhledávání.  
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7.7 Školní výlety, exkurze a výjezdy do škol v přírodě 
 

 Prohlídka Teplic (1. A, 2. A, 5. A. 5. B, 5. C, 6. B) 

 Výšlap na Milešovku (2. A, 2. B) 

 Praha (4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 7. A, 8. B) 

 Exkurze do Terezína (8. + 9. třída) 

 Děčín (1. A, 5. C) 

 ZOOPARK Chomutov (3. A) 

 Škola v přírodě Poslův Mlýn (1. stupeň) 
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8. Škola a projekty 
 

Zapojení žáků i učitelů do projektů:  

 

Dějepis+ (NPI) – lokální koordinátor 

Naše škola je od září 2021 zapojena do projektu Dějepis+, který chce výrazně změnit výuku dějepisu 

moderních dějin. Tým didaktiků a historiků vytvořil metodické materiály pro výuku dějepisu – dějin 20. 

století. Jsou určeny k výraznému posílení badatelské výuky dějepisu tak, aby se žáci učili vědomosti o 

minulosti zpracovávat jako otevřené a zaujímat k nim vlastní názor, nikoliv je pasivně přebírat jako hotová 

fakta. Též se žáci seznamují s aplikací HistoryLab (testování – listopad + květen). Týká se žáků 9. tříd. 

 

Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti – projektový metodik 

Žáci 2. stupně jsou opět zapojeni pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do 

nového projektu s názvem „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“. 

Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů (vzdělávacích 

modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti s rozvojem porozumění čtenému, schopnosti 

řešit problémy a občanské gramotnosti prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů 

evaluované technikou akčního výzkumu. Do tohoto projektu bylo vybráno hned několik škol na Teplicku   

(ZŠ Dubí 1, ZŠ Edisonova Teplice, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, 

p. o.), které povede naše paní učitelka Mgr. Adéla Hufová coby „odborný metodik oblasti“. Společně s paní 

učitelkou Mgr. Markétou Vágnerovou se pokusí v žácích prohloubit znalosti zajímavou formou, různými 

novými metodami a tvorbou inovativních pracovních listů zaměřených na metakognici a kritické myšlení. 

 

SYPO – součástí kabinetu českého jazyka (NPI) 

Naše škola je zapojena do oblastního kabinetu Český jazyk a literatura. Tato platforma je navržena jako 

strukturované profesní společenství učitelů českého jazyka a literatury na Teplicku. Je místem, kde si učitelé 

mohou rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti s kolegy a dále se profesně 

vzdělávat ve svém oboru. Metodické kabinety zajišťují také aplikaci inovací oborových didaktik, a proto zde 

Mgr. Adéla Hufová a Mgr. Markéta Vágnerová využily své zkušenosti z vedení čtenářského klubu a vedly 

pro ostatní workshopy zaměřené na dílnu čtení a čtenářskou gramotnost. 
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MAP II ORP TEPLICE – Lídr v oblasti čtenářské gramotnosti z území ORP Teplice 

Tato skupina řeší hlavně rozvoj čtenářské gramotnosti na území ORP Teplice. 

 

Šablony III 

Od září 2020 jsme zapojeni do projektu Šablony III z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání EU 

– Evropské strukturální a investiční fondy. 

V rámci Šablon III je škola zapojena do následujících aktivit: Klub pro žáky ZŠ (klub zábavné logiky  

a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce). Činnost v klubu zábavné logiky a deskových her vede k 

rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Činnost klubu komunikace v cizím 

jazyce je zaměřená zejména na rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce.  

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním 

neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Využití 

ICT ve vzdělávání v ZŠ. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání 

nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí 

na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení 

do procesu výuky. Realizováno v hodinách anglického jazyka a zeměpisu. Bylo zakoupeno 10 notebooků a 

10 surface. 

Povinnou aktivitou je šablona „Projektový den ve výuce“. Byl realizován v rámci polytechnické výchovy. 

Na tento projekt jsme získali 631 526 Kč. 

  
Národní plán doučování žáků škol 

Od září 2021 jsme zapojeni do projektu MŠMT Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy. Investice 

reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace 

prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. V naší škole probíhá 20 hodin doučování týdně pro 

různé skupinky žáků všech tříd. Finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie - Next Generation EU. 

 

 

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

 Recyklohraní  

 Veselé zoubky 

 Ovoce a mléko do škol 
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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, 

ale také je učíme o ekologii.  

 

 

Veselé zoubky 

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

od Drogerie DM. 

 

Ovoce a mléko do škol 

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

dostávají žáci za pomocí státních dotací ovoce či zeleninu, mléko či jogurt zcela zdarma, a to 1x za 14 dní 

vždy v pondělí. Cílem tohoto projektu je přispět ke zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléčných produktů, 

vytvořit stravovací návyky a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny a mléčných produktů. 
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9. Školní vzdělávací program 
 

Ve školním roce 2021/2022 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. 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. V tomto školním roce prošel ŠVP revizí. Od školního roku 2022/2023 bude probíhat výuka 

informatiky od čtvrté do deváté třídy. 
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10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

a ostatních pracovníků školy 
 

Učitelé se zúčastnili těchto seminářů či webinářů: 

 Tělo Ústí (J. Matys) 

 Porotci v okresních kolech olympiád – německý a anglický jazyk, (H. Dubnová, I. Vlaháčová,  

K. Illéšová, L. Šlechtová) 

 Setkání výchovných poradců (H. Dubnová) 

 Specifické poruchy učení a zážitkový seminář (J. Holub, H. Dubnová, J. Jägerová, S. Korbová, K. 

Simandlová, K. Kubánková, A. Vandlíčková, K. Příplatová, V. Eisnerová, V. Večeřová, M. 

Housková, N. Husáková, M. Jaklová, H. Fuchsová, I. Vlaháčová, M. Ingrišová, E. Šístková, M. 

Jindrová, A. Hufová, E. Bartůňková, J. Matys, M. Vágnerová, Š. Walterová, S. Fišer, L. Šlechtová, 

P. Votický, K. Illéšová) 

 Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (V. Eisnerová, V. Večeřová, M. Ingrišová, L. Šlechtová, 

K. Simandlová, K. Příplatová, M. Blahoutová) 

 Setkání metodiků prevence (Š. Walterová, S. Korbová) 

 Aktivity do výuky na podporu čtenářské gramotnosti žáků (M. Jaklová, K. Simandlová, K. 

Příplatová) 

 Kolokvium ředitelů škol - NPI Ústí nad Labem (J. Holub) 

 Seminář pro kariérové poradce (M. Vágnerová) 

 Formativní hodnocení a hodnocení žáků na ZŠ – Škola? V pohodě! (E. Šístková) 

 Dějepis+ (A. Hufová) 

 Výjezdní zasedání vedení Pedagogické fakulty a zástupců vedení fakultních a spolupracujících škol 

(J. Holub)  

 Hry a aktivity pro rozšíření sl. zásoby ve výuce AJ pro 1. a 2. stupeň ZŠ (K. Illéšová, L. Šlechtová, 

R. Palečková) 

 Emoční sebeobrana (J. Holub, H. Dubnová, S. Korbová, V. Eisnerová, M. Housková, M. Jaklová, S. 

Fišer, J. Matys, L. Šlechtová, R. Palečková, A. Hufová, M. Jindrová) 

 Dítě s hraničním chováním v ZŠ (V. Večeřová) 

 Setkání s didaktikou informatiky (J. Holub, J. Matys, S. Fišer) 

 Mgr. Zeman – novely školských právních předpisů (J. Holub) 

 Zařazení online kvízů do výuky na ZŠ (M. Ingrišová)  

 Matika je zábava, aneb „Kdo chce být milionářem 1“ (M. Jindrová) 

 Webinář: Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a začleňování žáků cizinců (M. Jindrová) 
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 Kazuistický seminář „Aktuální psychické problémy dětí a mladistvých (H. Dubnová, Š. Walterová) 

 Salmondo junior – program byl zprostředkován žákům devátých tříd a osmé třídy (M. Vágnerová) 

 Dějepis plus, Perspektivy badatelské výuky dějinami (od UJEP). 

 Školení Robotel (K. Illéšová) 

 Easyspeak – školící lekce pro učitele (K. Illéšová) 

 Webinář: Přijímaní a začleňování žáků cizinců (J. Klímová) 

 Skupinová intervize českého jazyka a literatury (E. Šístková) 

 Školení hravá hudební výchova (E. Šístková) 

 Interaktivita 1. stupně (E. Šístková) 

 Zdravotník zotavovacích akcí (E. Šístková, J. Matys) 

 Tandemová výuka (E. Šístková) 

 Webinář: Jak kreativně a hravě na gramatiku (L- Šlechtová) 

 Webinář: Practical tips and online tools for modern foreign language teaching (L. Šlechtová) 

 Webinář: Hry v cizích jazycích online (L. Šlechtová)  

 Basketbal do škol (S. Fišer, J. Matys) 

 Webinář: Vzájemně se učit historickou gramotnost (letní škola) (A. Hufová) 

 Webinář: Formativní hodnocení 2x (A, Hufová) 

 Webinář: Nápady do čtenářské dílny a lekce pro 2. stupeň ZŠ (A. Hufová) 

 Webinář: Praktické nápady pro podporu čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ (A. Hufová) 

 Webinář: Nástrahy české interpunkce i školní výuka neboli Kam patří čárka a proč? (A. Hufová) 

 Webinář: Perspektivy badatelské výuky dějinami 2x (A. Hufová) 

 Snadné online aplikace do výuky I. (UJEP) (Iveta Vlaháčová) 

 Úspěšné a zážitkové hodnocení ve výuce cizích jazyků (K. Rucker) 
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11. Kontrolní činnosti 
 

Ve školním roce 2021/2022 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.  

 

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. Kristina 

Illéšová a předmětovou komisi výchov Mgr. Jakub Matys.  

Ve většině případů se komise sešly za účasti paní zástupkyně 2x  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.   

 

  



Výroční zpráva 2021/2022                                                                                          ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice 

45 

 

 

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. Pozici hlavní kuchařky vykonává paní Alena Čubová, další 

kuchařkou je paní Ivana Procházková, další zaměstnankyní kuchyně je pracovnici v provozu paní Marie 

Fischerová. Úklid budovy zajišťuje paní Magdaléna Vaňková. Všechny pracovnice těší slova pochvaly za 

kvalitu uvařeného jídla i příjemného prostředí školní jídelny. 

 

Školní jídelna se snaží stále poskytovat kvalitní služby, které vycházejí ze zásad zdravé výživy. To spočívá 

především v častějším podávání zeleniny a ovoce a celkové skladbě jídelníčku. Přístup personálu je hodnocen 

pozitivně. Cílem je zvýšení počtu strávníků nejen z řad žáků ZŠ.  

 

I během letních prázdnin a to v červenci je zajištěn provoz. Služby využívají jak stálí strávníci, tak nově i děti 

z příměstských táborů a Koňského tábora.  

 

Pokračuje spolupráce s Hotelovou školou Teplice o zajištění odborného výcviku pro studenty oboru kuchař.  

V rámci praxe probíhal výcvik studentky 1. ročníku. Vedeme studenty ke kvalitně provedené práci, při které 

se dodržují zásady zdravé   výživy. Díky našemu odbornému výcviku a trpělivosti dosahují studenti výborných 

výsledků při závěrečných zkouškách.  Rádi bychom i příští rok umožnili novým studentům  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 66 

děti 15 a více 20 

zaměstnanci školy 48 

cizí strávníci 42 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021 

Příjmy MěÚ  

Příspěvek Město Dubí 4 337 000,00 Kč 

Neinvestiční dotace + akce školy 0,00 Kč 

Příjmy celkem 4 337 000,00 Kč 

  

Výdaje  

Spotřeba plynu 444 352,09 Kč 

Elektrická energie 255 937,88 Kč 

Voda 135 448,67 Kč 

Teplo 182 635,52 Kč 

Teplá voda 5 842,70 Kč 

Drobné opravy, údržba 142 272,27 Kč 

Servis + pronájem kopírek 93 031,70 Kč 

Revize 155 099,57 Kč 

Materiál (všeob., kanc., tiskopisy, úklid) 251 372,23 Kč 

Knihy, časopisy, kazety 7 362,00 Kč 

Spotřeba potravin ŠJ 631 001,09 Kč 

OTE (od 501,- do 2 999,- Kč) + učeb. pom. OTE 91 889,02 Kč 

Drobný nehmotný majetek - do 7.000,- 81 452,44 Kč 

DDHM (od 3 000,- do 40 000,- Kč) 1 365 282,62 Kč 

DDNM 0,00 Kč 

Učebnice + učební pomůcky 15 958,50 Kč 

Školní vybavení 10 971,00 Kč 

Školní potřeby + ŠD (mat. + služby) 69 862,24 Kč 

Ochranný materiál 20 877,93 Kč 

Cestovné 0,00 Kč 

Školení, poradenství 31 584,12 Kč 

Poštovné 2 203,00 Kč 

Telefonní poplatky 30 712,00 Kč 

Odvoz TDO 61 673,76 Kč 

Pracovní oděv, obuv 1 370,00 Kč 

Praní a mandlování prádla 2 851,93 Kč 

Náklady na plavání 0,00 Kč 

Údržba programového vybavení + pr. VEMA,QUIT 51 522,79 Kč 

Akce školy + finanční příspěvky - dotace MěÚ 0,00 Kč 

Mzdové náklady vč. odvodů MěÚ - OON 182 085,00 Kč 

Mzdové náklady vč. odvodů MěÚ - přísp. speciální třídy 0,00 Kč 

Internet + údržba informačního systému 346 221,00 Kč 

Ostatní služby (dopravné, sekání trávy, atd.) 88 903,60 Kč 

Pojistné proti škodám 50 929,00 Kč 

Bankovní poplatky 16 159,33 Kč 

Technické zhodnocení do 40.000,- 0,00 Kč 

Ostatní náklady (odpisy, kurzovní rozdíly, čipy, projekt) 41 460,00 Kč 

Výdaje celkem 4 868 325,00 Kč 
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Příjmy  

Tržby za stravné 637 470,00 Kč 

Poplatek za školní družinu 62 854,00 Kč 

Úroky z účtů 434,74 Kč 

Jiné ostatní výnosy  30 014,66 Kč 

Zúčtování RF (použití prostř. získaných z odpočtu daně + dary) 6 000,00 Kč 

Zúčtování invest. fondu (malování) 0,00 Kč 

Zúčtování FKSP 16 557,00 Kč 

Příjmy celkem 753 330,40 Kč 

  

Příspěvek Města Dubí 4 337 000,00 Kč 

Příjmy 753 330,40 Kč 

Výdaje 4 868 325,00 Kč 

Zisk 222 005,40 Kč 

  

  

  

DOPLŇKOVÁ ČINNOST (stravování) – rok 2021 

  

Příjmy (tržby za stravné) 170 588,00 Kč 

Výdaje  

Spotřeba potravin 98 644,00 Kč 

Mzdové náklady + náhrada prac. nesch. + OON 45 466,00 Kč 

Zdravotní, soc. pojištění + FKSP 13 445,00 Kč 

Ostatní provozní náklady 12 512,00 Kč 

Výdaje celkem 170 067,00 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti 521,00 Kč 

  

  

  

DOPLŇKOVÁ ČINNOST (pronájem) – rok 2021 

  

Příjmy (pronájem) 63 220,00 Kč 

Tělocvična 59 620,00 Kč 

Keramická dílna 3 600,00 Kč 

Výdaje  

Materiál z příjmů pronájmu 26 474,00 Kč 

Služby z příjmů pronájmu 9 476,00 Kč 

OTE (od 501,- do 2 999,- Kč)  8 410,00 Kč 

DDHM (od 3 000,- do 40 000,- Kč) 7 105,00 Kč 

Ostatní provozní náklady 9 649,00 Kč 

Výdaje celkem 61 114,00 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti 2 106,00 Kč 
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ČERPÁNÍ ROZPOČTU NIV – rok 2021 

  

Příjmy 27 263 169,00 Kč 

Výdaje  

Mzdové náklady 19 574 944,00 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění + příděl do FKSP 6 973 857,28 Kč 

ONIV  714 367,72 Kč 

z toho: dotace na nákup IT techniky 0,00 Kč 

Celkem výdaje 27 263 169,00 Kč 

Zůstatek 0,00 Kč 

  

  

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK rok 2021   

  

Hospodářský výsledek činí celkem 224 632,40 Kč 

Z toho  

z příspěvku Města Dubí 222 005,40 Kč 

z příspěvku ze SR 0,00 Kč 

doplňková činnost 2 627,00 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, 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 a Ústí nad Labem,  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 v listopadu formou konzultací s rodiči, a klasické proběhly začátkem dubna 2022. Veškeré 

potřebné informace, ohledně situace kolem pandemie, či prospěchu, rodiče pravidelně dostávali 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky v programu Bakaláři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dubí 1 dne 01. 09. 2022                                                                                  Mgr. Bc. Jan Holub 

                                                                                                                                   ředitel školy 
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15. Příloha 
 

 

 

Obrázek 1 Jazykový WocaBee šampionát 2021 
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Obrázek 2 Online hodina s rodilou mluvčí Erin Low 
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Obrázek 3 Lyžařský výcvik Zadní Telnice 

 

 

Obrázek 4 Projektový týden „Má země, můj domov“, Kevin Rucker a Cecilia Čejda 
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Obrázek 5 Školní kolo recitační soutěže 
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Obrázek 6 ZŠ Dubí 1 hledá talent 
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Obrázek 7 Ukliďme Česko – ukliďme Dubí 
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Obrázek 8 Škola v přírodě Poslův Mlýn 
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Obrázek 9 Exkurze – Terezín 
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Obrázek 10 Okresní kolo discgolfu 
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Obrázek 11 Kroužek Funny English 
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Obrázek 12 Cyklistický kurz 
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Obrázek 13Vítězství v hasičské soutěži – Veronika Bartáková (2. B) 
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Obrázek 14 Fotbalový turnaj- žáci x učitelé 
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Obrázek 15 Příměstský tábor 

 

 

 


