
 
 

 

1 

 

 

 

 

Z Á K L A D N Í   Š K O L A   D U B Í  2 
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 

 
 

 

 

O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 
zpracovaná ve smyslu vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 
 

výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 22.9. 2017 

 

 

výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 26.9. 2017    
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Základní údaje o škole 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,  

sídlem Tovární 110, 417 02 Dubí 2  

IZO:    102 465 479 

IČO:       727 43 123  

Identifikátor:  600 084 680 

Telefon:  417 571 177 

Fax:   417 571 177 

Webové stránky: www.zsdubi2.cz 

 

 

Zřizovatel:  Město Dubí, právní forma: obec, Ruská 264, 417 01 Dubí 1, IČO: 00 266 281 

 

 

Součásti školy a jejich kapacita: 

 
1. Základní škola, Tovární 110 (1. stupeň Dlouhá 167) - kapacita  260 žáků 

2. Školní jídelna při ZŠ, Tovární 164        - kapacita  250 žáků 

3. Školní družina, Dlouhá 167 a Tovární 164                - kapacita    85 žáků 

 

Úplná škola se všemi devíti ročníky, ve školním roce 2016/2017 docházelo 243 žáků.  

 

 

 

 

 

Základní škola Dubí  2 

2 

  Škola pro zdravý a zodpovědný život 

http://www.zsdubi2.cz/
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Vedení školy 

 
Ředitelka školy: Mgr. Soňa Kosová  

 (ředitelka ZŠ je současně statutárním orgánem právnické osoby) 

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Machovcová 

 

 

 

Školská rada 
 

Školská rada pracovala ve složení:  

 

David Emmer – předseda školské rady, zástupce zákonných zástupců žáků 

Ing. Michaela Knotková – zástupce pedagogického sboru  

Ing. Jiří Janeček – člen školské rady, jmenován Radou města Dubí usnesením č. 1529/78/214  

 

 

 

 

Přehled oborů vzdělávání 
 

79-01-C/01  Základní škola (nová soustava pro ŠVP) 

Vzdělávací programy:  

 

1. – 9. třída - Školní vzdělávací program „Škola pro zdravý a zodpovědný život“ 

(č. j. ŠVP 1/2007)  ve znění pozdějších dodatků 
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Personální zabezpečení činnosti školy 
 

 

Přehled odborné způsobilosti pedagogických pracovníků 
 

 

Titul, jméno, příjmení 

 

Pracovní zařazení Odborná způsobilost 

Mgr. Soňa Kosová Ředitelka školy VŠ-PF (1. stupeň) 

Mgr. Lenka Machovcová 
Zástupce ředitele 

Výchovný poradce 
VŠ-PF (1. stupeň) 

Mgr. Petra Kolouchová 

 

Učitelka 1. stupně  

Koordinátor švp 
VŠ-PF  (1.stupeň) 

Mgr. Anastázie Fialová Učitelka 1. stupně  VŠ-PF  (1.stupeň) 

Mgr. Bc. Dana Burgerová 
Učitelka 1. stupně 
Koordinátor environmentální výchovy 

VŠ-PF  (1.stupeň + speciální 

pedagogika) 

Mgr. Kateřina Čapek Kottová Učitelka 1. stupně VŠ-PF  (1.stupeň) 

Mgr. Jana Znamenáčková Učitelka 1. stupně 
VŠ-PF (1. stupeň + speciální 

pedagogika) 

Mgr. Veronika Božíková Učitelka 1. stupně VŠ-PF (1. stupeň) 

Mgr. Kamila Růžičková  Učitelka 1. stupně  
VŠ-PF (1. stupeň + speciální 

pedagogika) 

Mgr. Monika Moulisová Učitelka 1. stupně VŠ-PF (1. stupeň) 

Mgr. Hana Mertlová Učitelka 2. stupně Ano - VŠ-PF (1. st.) 

Mgr. Jakub Říha 
Učitel 2. stupně 
Koordinátor environmentální výchovy  

VŠ-PF (2. + 3. stupeň)  

Bc. Leona Kosová 
Učitelka 2. stupně 

Výchova k volbě povolání 
VŠ-PF (PgVČ) +  Speciální ped. 

Mgr. Lucie Tuháčková 
Učitelka 2. stupně 
Koordinátor environmentální výchovy, 

koordinátor švp 
VŠ UJEP (Čj) 

Bc. Lenka Kremlová 
Učitelka 2. stupně 

Preventista 
 VŠ-PF (PgVČ) + Speciální ped. 

Mgr. Veleslava Bláhová 
Učitelka 2. stupně 

Školní parlament 
VŠ-PF (Rj, Vv) 

Ing. Michaela Knotková 
Učitelka 2. stupně 

Koordinátor IT 

VŠ-Agronomická fakulta, 

UJEP-pedagogogické studium  

Mgr. Marie Hůlková  Učitelka 2. stupně, koordinátor švp VŠ-PF (Čj, D) 

Mgr. Simona Zaspalová 
Učitelka 1. stupně  

Vychovatelka školní družiny 
VŠ-PF (1. st.) 

Dagmar Hlavatá Vychovatelka školní družiny SŠ-SPgŠ (vychovatelství) 

Hana Šírová Vychovatelka školní družiny SŠ-SPgŠ (vychovatelství) 

Dana Galyášová Asistent pedagoga SŠ-SPgŠ (asistent pedagoga) 

Lucie Mikulášová Kloučková Asistent pedagoga SOŠ (rodinná škola) + kurz AP 

Lucie Vyskočilová Asistent pedagoga Gymnázium  + kurz AP 
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Přehled provozních pracovníků 

 
 

Titul, jméno, příjmení 

 

Pracovní zařazení 

 

Pracoviště 

Bc. Lenka Kozáková Hospodářka školy 2. stupeň 

Jan Boros Školník (září 2016 – leden 2017) 2. stupeň, školní kuchyň a jídelna 

Pavel Šach Školník (od 1.2.2017) 2. stupeň, školní kuchyň a jídelna 

Jitka Letová Uklízečka 2. stupeň, školní jídelna, tělocvična 

Libor Kos Školník 1. stupeň, tělocvična, keramická dílna 

Dagmar Worlová Uklízečka  1. stupeň 

Jaroslava Šachová Vedoucí ŠJ školní jídelna 

Lenka Bendová Hlavní kuchařka školní jídelna 

Marie Bláhová Pomocná kuchařka  školní jídelna 

Marcela Dlesková Pomocná kuchařka školní jídelna 

 
 

 

 

            Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

  Zapsáno k docházce celkem k 31.5. 2017: 29 žáků 

  Zapsáno k docházce celkem k   1.9. 2017: 23 žáků 

 

  Počet odkladů školní docházky:    6 žáků 

 

 

 

  Údaje o počtu integrovaných žáků 
  

   Počet integrovaných žáků:                         16 žáků  

 

 

 

  Údaje o počtu žáků ve školní družině 
 

   Počet oddělení:                3 

 

   Počet žáků:   85 

 

 

 

  Údaje o ukončení povinné školní docházky 

 
   Počet žáků:     9 
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1.A 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2016/17 

zpracováno dne: 29. 6. 2017 

Průměr 
     Počet 

klasif. žáků 
Předmět Počty známek 

   1   2   3   4   5   N   S   

 Chv Chování 1.017 238 234   4   -   -   -   -   -    

Čj Český jazyk a literatura 1.882 237 101  80  40  15   1   -   1    

Čsp Člověk a svět práce 1.208 77   63  12   2   -   -   -   1    

Aj Anglický jazyk 1.511 237 153  54  23   7   -   -   -   

D Dějepis 1.935 77   26  33  15   3   -   -   1    

Dh Dějiny hudby 1.077 26   24   2   -   -   -   -   1    

Prv Prvouka 1.185 92   75  17   -   -   -   -   -    

Vl Vlastivěda 1.515 68   46  12   8   1   1   -   -    

Vko Výchova k občanství 1.247 77   62  11   4   -   -   -   1    

Vkz Výchova ke zdraví 1.368 38   26  11   -   1   -   -   -    

Z Zeměpis 1.974 77   25  32  17   3   -   -   1    

M Matematika 1.802 237 108  84  30  14   1   -   1    

Př Přírodopis 1.805 77   24  44   9   -   -   -   1    

Pří Přírodověda 1.456 68   47  14   5   1   1   -   -    

F Fyzika 2.286 77   15  33  22   6   1   -   1    

Ch Chemie 2.423 26    4  11   8   2   1   -   1    

Hv Hudební výchova 1.009 211 209   2   -   -   -   -   -    

Vv Výtvarná výchova 1.063 237 226   7   4   -   -   -   1    

Pč Pracovní činnosti 1.006 160 159   1   -   -   -   -   -    

Tv Tělesná výchova 1.038 236 227   9   -   -   -   -   1   

Nv Němčina - 2. cizí jazyk 1.539 76   42  28   5   1   -   1   1    

Inf Informatika 1.196 112   92  18   2   -   -   1   1    

Celkový průměrný prospěch 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

167 

68 

2 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

1 nehodnocen 

omluvených 

neomluvených 

11137 46.794 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

0 0 

1.432 
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1.A 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2016/17 

zpracováno dne: 29. 6. 2017 

Průměr 
     Počet 

klasif. žáků 
Předmět Počty známek 

   1   2   3   4   5   N   S   

 Chv Chování 1.013 235 232   3   -   -   -   -   -    

Čj Český jazyk a literatura 1.991 234   92  75  47  17   3   -   1    

Čsp Člověk a svět práce 1.203 79   66  10   3   -   -   -   -    

Aj Anglický jazyk 1.564 234 144  59  23   5   3   -   -   

D Dějepis 1.848 79   33  27  17   2   -   -   -    

Dh Dějiny hudby 1.111 27   24   3   -   -   -   -   -    

Prv Prvouka 1.330 91   69  17   3   1   1   -   -    

Vl Vlastivěda 1.531 64   41  14   7   2   -   -   1    

Vko Výchova k občanství 1.241 79   63  13   3   -   -   -   -    

Vkz Výchova ke zdraví 1.421 38   25  10   3   -   -   -   -    

Z Zeměpis 1.722 79   34  34  10   1   -   -   -    

M Matematika 1.915 234 103  71  41  15   4   -   1    

Př Přírodopis 1.696 79   36  33   9   -   1   -   -    

Pří Přírodověda 1.500 64   40  17   6   1   -   -   1    

F Fyzika 2.474 78   12  30  25   9   2   -   1    

Ch Chemie 2.615 26    3   8  11   4   -   -   1    

Hv Hudební výchova 1.048 208 198  10   -   -   -   -   -    

Vv Výtvarná výchova 1.102 235 213  20   2   -   -   -   -    

Pč Pracovní činnosti 1.000 156 156   -   -   -   -   -   -    

Tv Tělesná výchova 1.047 233 224   7   2   -   -   1   -   

Nv Němčina - 2. cizí jazyk 1.936 78   27  31  18   2   -   -   1    

Inf Informatika 1.133 113   99  13   1   -   -   -   -    

Celkový průměrný prospěch 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

152 

78 

5 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

0 nehodnocen 

omluvených 

neomluvených 

13292 56.562 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

137 0.583 

1.477 
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Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice, příspěvková organizace 

Třída Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli 

1. p o l o l e t í 

Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

2. p o l o l e t í 

Přehled prospěchu ve školním roce 2016/17 

0.00 1.A 96.29 0.00 0.00 85.18 7.40 3.70 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 1. ročníku 

96.29 0.00 0.00 0.00 85.18 7.40 3.70 0.00 % % % % % % % % 

5.26 2.A 94.73 0.00 0.00 94.73 5.26 0.00 0.00 % % % % % % % % 

23.52 2.B 76.47 0.00 0.00 64.70 29.41 5.88 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 2. ročníku 

86.11 13.88 0.00 0.00 80.55 16.66 2.77 0.00 % % % % % % % % 

17.24 3.A 82.75 0.00 0.00 72.41 27.58 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 3. ročníku 

82.75 17.24 0.00 0.00 72.41 27.58 0.00 0.00 % % % % % % % % 

9.67 4.A 90.32 0.00 0.00 87.09 12.90 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 4. ročníku 

90.32 9.67 0.00 0.00 87.09 12.90 0.00 0.00 % % % % % % % % 

15.78 5.A 84.21 0.00 0.00 73.68 26.31 0.00 0.00 % % % % % % % % 

66.66 5.B 22.22 11.11 0.00 11.11 88.88 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 5. ročníku 

64.28 32.14 3.57 0.00 53.57 46.42 0.00 0.00 % % % % % % % % 

65.51 6.A 31.03 0.00 3.44 31.03 58.62 10.34 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 6. ročníku 

31.03 65.51 0.00 3.44 31.03 58.62 10.34 0.00 % % % % % % % % 

43.47 7.A 52.17 0.00 0.00 56.52 43.47 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 7. ročníku 

52.17 43.47 0.00 0.00 56.52 43.47 0.00 0.00 % % % % % % % % 

61.11 8.A 38.88 0.00 0.00 33.33 66.66 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 8. ročníku 

38.88 61.11 0.00 0.00 33.33 66.66 0.00 0.00 % % % % % % % % 

55.55 9.A 33.33 11.11 0.00 33.33 66.66 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 9. ročníku 

33.33 55.55 11.11 0.00 33.33 66.66 0.00 0.00 % % % % % % % % 



 
 

 

9 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

    Datum Pracovník Vzdělávací akce, školení Místo 

20.9.16 Kosová S. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Ústí n. L. 

22.9.16 Kosová S. Informační seminář pro ředitele škol a škol. zařízení k novele škol. zákona Ústí n. L. 

22.9.16 Machovcová L. Informační seminář pro ředitele škol a škol. zařízení k novele škol. zákona Ústí n. L. 

24.10.16 Hůlková M. Jak hodnotit a klasifikovat žáky - cizince v předmětu český jazyk na ZŠ Teplice 

24.10.16 Kottová Čapek K.  Jak hodnotit a klasifikovat žáky - cizince v předmětu český jazyk na ZŠ Teplice 

9.11.16 Machovcová L. Základy posilování od hlavy až k patě Libochovice 

18.11.16 Bláhová V. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Božiková V. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Burgerová D. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Kottová Čapek K. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Fialová A. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Galyášová D. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Hlavatá D. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Hůlková M. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Knotková M. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Kolouchová P. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Kosová L. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

 
Datum Pracovník Školení Místo 

18.11.16  Kosová S. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Kremlová L. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Machovcová L. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Mertlová H. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Růžičková K. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Říha J. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Šírová H. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Zaspalová S. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

18.11.16 Znamenáčková J.  Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Dubí 

21.11.16 Bláhová V.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Božiková V. Mimořádné situace Dubí 
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21.11.16 Burgerová D.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Kottová Čapek K.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Fialová A.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Hůlková M.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Knotková M.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Kolouchová P.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Kosová L.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Kremlová L.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Růžičková K.  Mimořádné situace Dubí 

21.11.16 Říha J.  Mimořádné situace Dubí 

1.12.16 Božíková V. Zdravá 5 pět didaktických námětu na podporu výchovy ke správné výživě 

dětí a mládeže 

 
 

Ústí n. L. 

    

Datum Pracovník Školení Místo 

27.2.17 Růžičková K. Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy Teplice 

27.2.17 Fialová A.  Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy Teplice 

27.2.17 Burgerová D. Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy Teplice 

27.2.17 Znamenáčková J.  Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy Teplice 

6.3.17 Knotková M.  Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách Ústí n. L. 

14.3.17 Božíková V. Cvičení pro rozvoj pozornosti na 1. stupni ZŠ Teplice 

14.3.17 Kolouchová P. Cvičení pro rozvoj pozornosti na 1. stupni ZŠ Teplice 

21.3.17 Kottová Čapek K. Jak řešit náročné situace ve třídě Teplice 

27.3.17 Machovcová L. Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva Ústí n. L. 

27.3.17 Kosová S.  "Zážitkové čtení a čtenářské dílny " Podpora čtenářské gramotnosti u dětí v ZŠ Dubí 

27.3.17 Burgerová D. "Zážitkové čtení a čtenářské dílny " Podpora čtenářské gramotnosti u dětí v ZŠ Dubí 

12.4.17 Kosová S. Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatření  Ústí n. L. 

20.4.17 Říha J.  Inspirace pro učitele - matematická gramotnost Ústí n. L. 

21.4.17    

20.4.17 Fialová A.  Inspirace pro učitele - matematická gramotnost Ústí n. L. 

21.4.17    

16.5.17 Kottová Čapek K. Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Ústí n. L. 

17.5.17    
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16.5.17 Hůlková M.  Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Ústí n. L. 

17.-5.17    

16.5.17 Božiková V. Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Ústí n. L. 

17.-5.17    

7.12.16  Machovcová L. Brána jazyků otevřená 60 hodin - anglický jazyk B1 Teplice 

-21.6.17    

7.12.16  Machovcová L. Didaktický kurz AJ - 60 hodin Teplice 

-21.6.17    

7.12.16  Kottová Čapek K. Brána jazyků otevřená 60 hodin - anglický jazyk B1 Teplice 

-21.6.17    

7.12.16  Kottová Čapek K. Didaktický kurz AJ - 60 hodin Teplice 

-21.6.17    

9.2.,23.3., Kosová S. Základy mentorských dovedností Praha 6 

4.5.,21.6.    

23.9.16 Kosová L. Speciální pedagogika Ústí n. L. 

-16.6.17    

23.9.16 Kremlová Lenka Speciální pedagogika Ústí n. L. 

-16.6.17    

23.9.16 

-16.6.17 

Kottová Čapek K. Speciální pedagogika Ústí n. L. 

29.8.17 Machovcová L. Školení vedoucích zaměstnanců  o BOZP Praha 

29.8.17 Machovcová L. Školení vedoucích zaměstnanců  o PO Praha 
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Poznávací  pobyty 
 

    
 

 

ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY 
 

ÚČASTNÍK:  Mgr. Soňa Kosová  

  

DATUM:  12.6. – 16.6. 2017  

 

NAVŠTÍVENÉ MÍSTO:  Londýn, Velká Británie 

 

 

NAVŠTÍVENÁ OSOBA:  viz itinerář  

 

SOUVISLOST S REALIZACÍ PROJEKTU: 

- Stínování zahraničních institucí 

- Pozorování inkluzivního vzdělávání v základní škola 

- Sledování rozdílných edukačních metod a postupů v britských školách 

- Odborný diskurs se zahraničními odborníky nad využívanými metodami a formami vzdělávání 

s aspektem práce s třídní diverzitou a dynamikou. 

 

 

VÝSLEDEK CESTY: 

- Setkání s řediteli a učiteli v základní škole  

- Předání informací o projektu Škola pro všechny: 

- Observace výuky – pozornost zaměřena především na způsoby vzdělávání v odlišném 

vzdělávacím systému, možnosti implementace zahraničních strategií do současné edukační 

reality v ČR. 

- Rozhovory s vyučujícími a ředitelem základní školy o inkluzivním vzdělávání, situaci v jejich 

škole a o britském vzdělávacím systému 

- Rozšíření kompetencí pracovníků škol v aspektu vzdělávání žáků, primárně žáků ze socio-

ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. 

- Opakovaná platforma, úvodní seminář proběhl před cestou dne 12. 6. 2017, druhý proběhl 15. 

6. 2017 

 

V průběhu stáže bylo: 

Český expert v zahraničí: Příprava participantů stáže na rozdíly ve vzdělávacích strukturách. 

Mediátor: utvoření konkrétního průběhu stáže dle aktuálního časového horizontu, oboustranný překlad 

z anglického jazyka. Jednalo se o překlad veškeré konverzace mezi zahraničním mediátorem a 

participanty stáže. 
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Zahraniční mediátor: organizování veškerých záležitostí ohledně návštěv škol, presentace o britském 

vzdělávacím systému, seznámení se školou, pedagogy, rozvržení vyučovacích hodin k náslechům ve 

třídách.   

 

Itinerář: 

Pondělí, 12. 6. 2017 

16:00 – odjezd z Dubí do Prahy na letiště Václava Havla 

17:50 – sraz na Terminálu 1 v odletové hale (Departures), setkání se všemi účastníky na letišti – 

konkretizace jednotlivých dnů a setkání ve školách, odbavení 

19:50 – odlet z Prahy směr Londýn Gatwick 

20:55 – přílet Londýn – Gatwick, Terminál S - South Terminal 

21:45  - odjezd na ubytování do hotelu London Guest House s taxi službou 247 Airport Transfer  

22:50 – příjezd na ubytování 

Úterý, 13. 6. 2017 

7:30 - snídaně 

8:15 - po snídani přesun z hotelu do školy 

9:00 – 16:00 návštěva školy - Berrymede Junior School (přednáška od ředitelky školy, rozhovory 

s učiteli) 

16:30 – příchod zpět na hotel  

16:45 - realizován workshop, kde proběhla geneze dalších nápadů a dotazů pro ředitele a zaměstnance 

navštívené instituce. 

17: 45 – workshop ukončen, volný program 

Středa, 14. 6. 2017 

8:30 - po snídani přesun z hotelu do školy 

9:00 – 16:00 návštěva školy Berrymede Junior School - seminář s ředitelkou školy, speciálním 

pedagogem, rozhovor se školní asistentkou, observace jednotlivých hodin: Angličtina, Dramatický 

kroužek, Vaření, Výuka IT. Primární otázkou bylo řešení školních strategií a plánů ve výuce, speciálně 

pedagogická podpora. 

16:30 – příchod na hotel, volný program 

Čtvrtek, 15. 6. 2017 

8:30 - po snídani přesun z hotelu do školy 

9:00 – 16:00 návštěva školy -  Berrymede Junior School - seminář se zástupkyní ředitele, rozhovor se 

školní asistentkou a sociální pracovnicí. Primární otázkou bylo řešení kázeňských přestupků. Návštěva 

jednotlivých tříd, rozhovory s učiteli. 

16:30 – příchod na hotel, volný program 

Pátek, 16. 6. 2017 

Po snídani odhlášení se z hotelu 

10:00 odjezd na letiště s taxi službou 247 Airport Transfer  

15:20 odlet z Londýna – Gatwick do Prahy (čas odletu měl být v 14:20) 
18:05 přílet do Prahy na letiště Václava Havla – let byl opožděn (čas příletu měl být v 17:15) 

19:00 odjezd z Prahy do Teplic (odvoz Mgr. Bc. M. Sechovcové) a dále do Dubí 

20:25 příjezd do Dubí  

 

Průběh stáže 

Dne 12.6. 2017 proběhlo setkání se všemi účastníky stáže i kolegy - koordinátory inkluze. Vedoucí 

stáže Ing. Jitka Fikarová nás přivítala a představila nám Doc. Jarmilu Pipekovou (českého experta 

v zahraničí), která stáž zajišťovala z odborné stránky. V dostatečném předstihu před stáží jsme 

obdrželi itinerář, a tak jsme měli představu o náplni a mohli jsme se zaměřit na přípravu otázek, co by 

nás mohlo zajímat a od paní docentky jsme měli první představy o rozdílech ve vzdělávacích 

soustavách Velké Británie a České republiky 

13. 6. jsme se ráno společně přesunuli do Berrymede Junior School. Prošli jsme také přihlašováním do 

školy a obdrželi vizitku s fotkou – návštěva školy.  Po chvilce čekání přišla na  recepci paní ředitelka  
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Mrs. L. Khan, která nám podala základní informace o škole (které dostávají každoročně i rodiče) a 

paní ředitelka začala s představováním sebe a své školy obecně.  

Mr. T.Khan – má na starosti ICT ve škole. Porovnávali jsme softwarové vybavení u nás a v Británii, 

kde již nepoužívají systém Windows. Stejně jako u nás i tady totiž skončila podpora škol formou 

School Agreement, která umožňovala nákup levných licencí Windows. U nás se to řeší nákupem 

klasických licencí, které jsou samozřejmě finančně náročné a v Británii se rozhodli používat systém 

Apple. Mluvil i o systému https://www.classdojo.com/, který v mnoha směrech připomíná 

elektronickou žákovskou knížku např. systému Bakaláři. 

Probírali jsme financování oprav a větších rekonstrukcí. I tady funguje systém vláda – zřizovatel 

(městská část) – škola. Paní ředitelka mluvila o tom, že se zvažuje odstranění mezičlánku a školy by 

byly řízeny přímo ministerstvem. I tady se potýkají s financemi na rekonstrukce, ale pokud peníze 

nedá městská část, je schopna je zajistit od různých organizací. 

 Celý tento den byl pro žáky ve znamení sportovního dne, kterého se postupně zúčastnily všechny 

třídy. Zajímavé bylo vidět, že se do sportovních aktivit zapojovali i rodiče – závod maminek i tatínků.  
Paní ředitelka pak oficiálně sportovní den ukončila a debatovala s rodiči, dětmi i učiteli. 

S mediátorkou, která celý den vše perfektně překládala, jsme pak později, v rámci workshopu za účasti 

i české expertky v zahraničí, probrali nápady, co nás nejvíce zajímá a co chceme zajistit. 

Pozdější část dne jsme využili k poznávání okolí školy a ubytování. 

14.6. Ve středu ráno se nás ujala Mrs. Welsh. Přivedla mezi nás vedoucí inkluzivního týmu Mrs. 

Tahirkell, která mluvila o speciálních vzdělávacích potřebách žáků ve škole – neznalost angličtiny, 

sociální znevýhodnění, specifické poruchy učení a chování, poruchy autistického spektra apod. 

Dále mezi nás přišli oba zástupci, tvoří společně s ředitelkou nejužší vedení - Mrs. Patel a Mr. Cotton. 

Každý z nich má jasně vymezené kompetence. Mrs. Patel se věnuje žákům, veškeré školní 

dokumentaci, Mr. Cotton má na starosti asistenty a začínající učitele. 

Odpoledne jsme společně s ředitelkou vstupovali do učeben a v každé hodině byla vidět skupinová 

práce, v mnoha třídách byly asistentky.  

15.6. Byli jsme ve skupinkách po třech rozděleni do hodin na hospitace.  Má skupinka byla v učebně, 

kde byla jedna ze skupin třetí třídy a měla hodinu angličtiny, kterou vedla učitelka, a byly přítomny 

dvě asistentky. Na začátku žáci procvičovali výslovnost (ng), poté proběhlo připomenutí funkce 

předpon a na interaktivní tabuli společně vyplnili připravené cvičení na předpony. V další části hodiny 

učitelka zhodnotila jejich předchozí písemné práci – vlastní charakteristiku. Některé děti jí přečetly 

nahlas. Jednalo se o velmi slabé žáky se speciálními potřebami, které jdou pomalým tempem.  

Po skončení první hodiny jsme se přesunuli zpět do společenské místnosti, kde nás čekal rozhovor se 

sociální pracovnicí školy Mrs. Benett. Nejprve mluvila o svém předchozím působení – pracovala jako 

kurátorka a probační pracovník, nyní působí ve škole jako mezičlánek mezi školou, úřady a policií. 

Pomáhá rodinám i příbuzným, komunikuje se samosprávou. Problémem je chudoba rodin, některé spí 

v parku, charita pomáhá zajišťovat ubytování (třeba jedna místnost), setkává se i s násilím v rodinách. 

37 žáků je v registru kontroly ze strany sociálních úřadů. Zhruba ve čtyřech případech došlo 

k odebrání dětí z rodin. Po večerech studuje a ráda by se stala psychoterapeutkou. Hezky mluvila o 
paní ředitelce, která je rovněž schopna poskytnout učitelům psychickou podporu. 

Jednou z dalších hodin byla hodina  Silent reading opět v 5. C. Vzhledem k tomu, že se děti na prvních 

hodinách seskupují podle úrovně, na této hodině byla kompletní třída 5. C. Hodina byla podobná 

našim čtenářským dílnám. Děti si volně potichu četly, mohly k tomu využít libovolný kout a na 

základě četby si pak doplňovaly čtenářský deník. Protože naši skupinku zajímala úroveň čtení dětí, 

každé z nás byla přidělena žákyně, která nám četla.  

Po návštěvě hodin proběhlo později odpoledne společné setkání s paní ředitelkou. Měli jsme poslední 

příležitost na dotazy, společné foto a rozloučení. Po návratu v hotelu jsme všechny naše dojmy a 

pocity zpracovávali s českým expertem v zahraničí Doc. Jarmilou Pipekovou v rámci workshopu. 

Večer jsme dlouho společně diskutovali o nových poznatcích. 

16.6.  V dopoledních hodinách nás opět taxík odvezl na letiště Gatwick, odkud jsme pak 

v odpoledních hodinách odletěli zpět do Prahy. 
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Učitelé na škole 

Škola má 60 zaměstnanců, z toho 24 učitelů a 16 asistentů.  Někteří učitelé jsou specialisty – například 

na matematiku nebo angličtinu. Kromě toho jsou zde specialisté na výuku latiny (ve škole je zájem o 

latinu, učí se jí 70 dětí), ITC, tělocviku, hudební výchovy, francouzštiny a arabštiny. Pro výuku tělesné 

výchovy ředitelka zve různé sportovce, aby dětem představili své sportovní odvětví. Zajímavostí je 

třeba bojové umění nebo stolní tenis obouruč, basketbal, gymnastika a atletika. 

Jinak jsou zde ročníkoví učitelé. V každém ročníku jsou čtyři učitelé, z nichž vždy jeden je 

ročníkovým vedoucím. Žáci jsou každých 7 týdnů testováni z angličtiny a matematiky a na základě 

toho jsou pak v rámci ročníku rozděleni do 4 skupin. Ty nejslabší mají k dispozici asistenty, nejlepší 

skupiny pracují jen s jedním učitelem. 

Funguje zde systém uvádějícího učitele, kterým je vždy ročníkový učitel a zástupce p. Cotton. I tady je 

problém s nedostatkem kvalifikovaných učitelů. Platy ve školství nejsou špatné, ale v jiných odvětvích 

jsou vyšší a ne všichni učitelé ve školách vydrží. Ředitelka se o práci svých učitelů zajímá a snaží se 

jim vytvořit podmínky. Hodně se zajímá o školství v zahraničí, setkává se s řediteli jiných zemí a 
různé podnětné věci se snaží převést i do své školy. Její sbor je stabilizovaný. Její syn rovněž 

dokončuje studium pedagogiky a o učitelské povolání má velký zájem. 

  

Žáci školy  

Ve škole je celkem 400 žáků v 16 třídách 3.-6. ročníku  (1.-2. ročník je mateřská škola). Škola 

v minulosti patřila k těm, které vzdělávají jen žáky ze sociálně slabých rodin. To samozřejmě 

převažuje i dnes – 25% jsou Somálci, 50% dětí z arabských rodin, 10% Poláci, zbytek jsou různé 

národnosti. V okolí školy se staví a začínají prodávat luxusní byty a do školy se dostávají i děti z tzv. 

lepších rodin.  Právě pro to, že se jedná převážně o chudé rodiny, škola nabízí dětem ráno snídaně 

zdarma (často toho využívají i rodiče), děti dostávají zdarma i oběd. Velmi přísně se dbá na docházku 

do školy. Má vlastní řád týkající se absence a jedna z administrativních pracovnic se cíleně absenci 

věnuje.  Rodiče musí každý den volat, pokud je dítě nemocné. Pokud nezavolají do 11.00, situaci 

zjišťuje sociální pracovnice. Žáci bez absence nebo s minimální absencí jsou oceňováni. Úspěšní 

absolventi školy jsou na nástěnce cti. 

Ředitelka se snaží pozvednout i životní styl dětí v oblasti zdravé výživy a sportu. Jídla, která školní 

jídelna vaří, jsou zdravá a chutná. Velký důraz je kladen i na sport, kromě tělesné výchovy je to 

pořádání sportovních dnů.  

Ředitelka nám vysvětlila, že Muslimové moc hudební výchovu neuznávají, ale ona ji prosazuje jako 

jeden z faktorů rozvíjející matematické představy – rytmus. Zalíbil se jí rozvoj obou mozkových 

hemisfér zapojováním obou rukou, proto zavedla obouručný trénink stolního tenisu. 

Pro zlepšení postavení dětí při přechodu na střední školy je ve škole nabídka nepovinné latiny a 

francouzštiny. 

Žáci byli celkově velmi hodní, zvyklí na samostatnou práci ve skupinách. Na stolech měli lahve 

s pitím.  Během vyučování nepoužívají mobily, respektive je do školy ani nenosí. Ředitelka se takto 

dohodla s rodiči. Nosí uniformy, sociálně slabým i v tomto směru škola pomáhá. Z hlediska 
bezpečnosti jsou důležité boty, i ty často dětem zajišťují. Veškeré pomůcky také dostávají od školy. 

Náboženství ve škole je vyučováno ekumenicky – děti se seznamují s rozdíly a jsou vedeny 

k pochopení a toleranci. 

 

Rozdíly ve vzdělávacích systémech 

Žáci jsou v jednotlivých ročnících každých 7 týdnů testováni školou kvůli vnitřnímu rozdělení do 

skupin. Každá skupina pak postupuje svým tempem a soustřeďuje se na hlavní potíže.  3x ročně 

probíhají celostátní testy z angličtiny a matematiky, které naopak srovnávají výsledky škol – sleduje 

se, aby nebyla v červených číslech. 

Ředitelka řekla, že učitelé hodnotí britský systém spíše negativně, nezdá se jim, že by testování 

zlepšilo celkově špatné výsledky v PISA. Také obdivují finský systém, který i bez testování dosahuje 

lepších výsledků. 
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Výhodou je, že školy jsou podporovány ve využívání asistentů, kteří jsou stejně jako děti různých 

národností.  Hodně se dbá na bezpečnost ve školách. Všechny jsou vybaveny bezpečnostními prvky, 

které jsou standardem.  

 

Můj osobní přínos 

Stáž byla pro mne jednoznačně přínosem a vedla k velkému zamyšlení nad způsobem práce u nás a ve 

Velké Británii. Získala jsem hodně podnětů, které bych si ráda přenesla i do své pedagogické praxe a 

zvláště působení koordinátora inkluze. Líbilo se mi přirovnání paní ředitelky, která nahlíží na dítě 

například jako na stolek – jak má vypadat, co vše od něj očekáváme. Musíme se nad každým dítětem 

zamyslet a vést ho tak, aby v životě uspělo. Dítě se speciálními potřebami musí mít veškerou naši péči, 

aby bylo také úspěšné. 

Je důležité umět spolupracovat s asistenty, využít je plně ve prospěch rozvoje dětí. Vést děti 

k souvislému ústnímu projevu, k týmové spolupráci, specifikovat jeho problémy a pracovat na jejich 

odstranění formou intenzivní péče ve spolupráci s rodičem. 
 

Shrnutí 

Organizace i průběh stáže byl výborně zvládnut a za to patří velké poděkování mediátorce Ing. 

Fikarové, která byla úžasná i v roli tlumočnice. Zajímavé byly postřehy a diskuse s českým expertem 

v zahraničí Doc. Jarmilou Pipekovou. Sešla se skupina sympatických lidí se skutečným zájmem o 

problematiku inkluzivního vzdělávání a jeho aplikaci v českém vzdělávacím systému. Celá akce byla 

velmi přínosná.  Velmi tímto děkuji za možnost se jí zúčastnit a budu velmi ráda do budoucna za 

participaci na podobně prospěšných akcích.  

 

 

 

V Dubí dne 21.6. 2017  

 

 

 

 

Podpis Účastníka:           Souhlasí:  PhDr. Ladislav Zilcher, 

Ph.D. 

                         Garant projektu 
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Londýn, Stonehenge 
 

V termínu mezi 12. – 16. červnem 2017 se deset žáků ZŠ Dubí 2 zúčastnilo poznávacího zájezdu do 

Velké Británie. Nabídky využili žáci sedmého a osmého ročníku. 

Odjezd se konal v pondělí odpoledne, do Londýna tedy dorazili žáci po cestě autobusem a trajektem 

v úterý dopoledne.  

Úterní program obsahoval procházku po Londýně, při které měli žáci možnost podívat se na 

Greenwichskou observatoř. Následovala cesta rychlým člunem po Temži, který studenty dovezl ke 

Katedrále svatého Pavla. Po namáhavém výstupu (528 schodů) děti uvítal nádherný výhled na celé 

město. Nabitý úterní program dále obsahoval prohlídku Londýnského Toweru a přiehlého Tower 

Bridge. Ve večerních hodinách žáky uvítali v hostiltelských rodinách. Čekala je krátká konverzace 

v agličtině a ukázka anglické kuchyně.  

Středeční náplň byla umístěna mimo Londýn. Děti navštívily letní sídlo anglické královny Windsor. 

Počasí bylo nádherné a následná exkurze do prastarého Stonehenge byla pro mnohé vrcholem celého 

pobytu. Odpoledne jsme se autobusem přesunuli do bývalého hlavního města Winchestru a prohlédli 

si místní katedrálu. 

Čtvrtek se nesl opět v duchu Londýna. Ráno žáci vystoupili ve Westminsteru. Pořídili několik 

rychlých fotografií a zamířili přes park k Buckinghamskému paláci – sídlu královny Alžběty II. 

K Londýnu neodbytně patří černé taxíky a červené doubledeckery. Jedním z nich se žáci přesunuli 

k muzeu voskových figurín Madame Toussaud’s. Voskové figuríny, které jako by z oka vypadly 

slavným osobnostem ze všech oblastí lidských činností, si žáky naprosto podmanily. Mnoho z nich 

vyhledalo svůj sportovní, hudební či youtuberský idol a společnou fotografií si splnilo sen. Odpolední 

procházka do St. James park byla příjemným zakončením pobytu. Ve večerních hodinách se studenti 

vydali autobusem zpět do České republiky. 

Letošní politická a bezpečnostní situace ve Velké Británii a Londýně konkrétně vedla k několika 

změnám programu, ale i přes tyto komplikace si děti zájezd užily a vracely se spokojené.  

 

Ke zlepšení jazykových znalostí žáků, zejména němčiny a angličtiny, také přispívají pravidelné 

exkurze  do Drážďan a různé partnerské přeshraniční akce. 

 

 

 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů  
 

Školní preventivní program na školní rok 2015/2016 byl realizován podle dlouhodobého plánu, který 

vychází z pokynů MŠMT ČR.  
Prevence sociálně patologických jevů je zaměřena především na oblast kouření, požívání alkoholu, 

užívání drog, šikany, vandalismu, krádeže, členství v sektách, AIDS a  také kyberšikanu: 
 

 

Prevence rizikového chování u žáků v oblastech 
 

► drogových závislostí, alkoholismu a kouření, 

► kriminality a delikvence,  

► virtuálních drog, 

► patologického hráčství, 

► kyberšikany, 

► záškoláctví, 

► sexuální výchovy, 

► šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování, 

► xenofobií, rasismu, intolerancí a antisemitismu. 
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Realizace preventivních opatření 
 

► školní řád – prevence rizikového chování, 

► dotazníkové šetření mezi žáky, 

► individuální pohovory se žáky, 

► projektové dny v rámci výuky,   

► zájmová činnost žáků,  

► besedy v K-centru v Teplicích, 

► vyhodnocení klima třídy ve spolupráci s PPP Teplice, 

► školení protidrogového preventisty školy, 

► přednášky. 
 

 

 

Práce školního parlamentu 
 

Školní parlament se stal prostorem pro zapojení žáků do života školy. Podporuje  zodpovědnost žáků 

za vlastní vzdělávání, a také jim umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se 

pravidelně scházeli jednou za čtrnáct dní, a to ve středu o velké přestávce v učebně fyziky a chemie, 

jinak dle potřeby. Na těchto schůzkách se přednášely návrhy, mezitřídní soutěže, projekty a 

připomínky ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Zástupci školního 

parlamentu předkládali podněty, otázky a návrhy třídnímu učiteli a paní ředitelce Mgr. Soně Kosové.   

 
Školní parlament 2016/2017 

Zástupci parlamentu se scházeli pravidelně každých 14 dní, nejčastěji v pátek. Řešili aktuální 

problémy tříd, vymýšleli soutěže na doplnění přestávek a volného času. Pravidelná byla i setkání 

s vedením školy, která byla vždy plná porozumění a nesla se v duchu budoucích možných novinek a 

aktivit.  Nejvíce se zapojila šestá a sedmá třída. Také velkou jarní soutěž „O velikonoční vajíčko“ 

vyhrála 7. třída, díky velmi kvalitní práci Daniela Lonka a Jiřího Koštovala. Za odměnu se chlapci 

připojili k 8. a 9. třídě, které připravovaly jarní zápis prvňáčků. 

 

Členové parlamentu pomáhali sledovat panu školníkovi dodržování pořádku na školní zahradě po 

dobu přestávek v jarních i letních měsících. Spolupráce s novým panem školníkem se dětem zalíbila, a 

proto je velmi častá. Vzor pracovitého člověka je pro současnou generaci opravdovým darem! Dětské 

hlídky hlídaly rovněž sběr papíru (pro příští rok si připravily na chodbu viditelně označené bedny) a 

zástupci 9. třídy připravili nové, označené nádoby pro sběr víček pro „naši Elišku“ – nádoby budou 

rozdány v září všem třídám.  

Zástupci z letošního školního roku se v září sejdou na půdě ředitelství školy, kde bude zhodnocena 

jejich práce a pomyslné „žezlo“ bude předáno novým zástupcům.  
 

 

Prevence sociálně patologických jevů 1. stupeň ZŠ 

(Ochrana člověka za mimořádných situací) 
 

ZÁŘÍ   

2.9. všichni Poučení o bezpečnosti a chování v budově školy, seznámení se zněním školního řádu 

2.týden všichni Poučení o bezpečnosti a chování při hodinách TV, VV, PČ 

7.9. ŠD 3  Dopravní výchova – beseda o bezpečnosti 

8.9. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během ukázky dravců 

9.9. všichni Nácvik hromadného opuštění objektu 

12.9. 1. A, 5. B Poučení o dodržování hygienických návyků během přestávek 

16.9. 4. A Poučení o bezpečnosti a chování během soutěží a her bez hranic v Bannewitz 

27.9. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během státního svátku (28.9.) 
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ŘÍJEN   

4.10. 3. A Poučení o bezpečnosti a chování během plaveckého výcviku, pohybu v šatnách a 

sprchách, hygieně a chování při přepravě 

6.10. 5. B Poučení o zacházení s potravinami – Ovoce a zelenina do škol 

7.10. 5. A Poučení o zacházení s potravinami – Ovoce a zelenina do škol 

7.10. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během Drakiády 

12.10. 4. A Poučení o pořádku na chodbách, ve třídách a na WC během přestávek 

20.10. 1. A, 5. B Poučení o pořádku na chodbách, ve třídách a na WC během přestávek 

25.10. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během podzimních prázdnin a státního svátku 

 

LISTOPAD   

9.11. 2. B Poučení o bezpečnosti a chování během podzimní vycházky 

14.11. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během celé akce – Hudební kolotoč 

16.11. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během státního svátku a ředitelského volna 

24.11. 3. A,  

5. A 

Poučení o zákazu používání mobilních telefonů během vyučování a o přestávkách 

25.11. 1. A Poučení o chování ke svým spolužákům ve třídě i v družině 

 

PROSINEC   

1.12. 5. A, 4. A Poučení o bezpečnosti a chování během florbalového turnaje 

7.12. 5. A Beseda s policistou ČR – otisky prstů, bezpečnost 

8.12. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během výchovného koncertu 

9.12. 5. A, 5. B Poučení o bezpečnosti a chování během turnaje ve vybíjené 

15.12. 5. B Poučení o bezpečnosti a chování během návštěvy domova důchodců 

16.12. 4. A Poučení o bezpečnosti a chování během návštěvy výstavy  

20.12. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během ředitelského volna a vánočních prázdnin 

 

LEDEN   

4.1. 1. A, 5. B Poučení o bezpečnosti a chování během zimních sportů 

6.1. 2. B Poučení o bezpečnosti a chování během vycházky 

6.1. 5. A, 5. B Poučení o bezpečnosti a chování během cesty a návštěvy Planetária  

8.1. ŠD 2 Beseda „Vztahy mezi vrstevníky“ 

9.1. 2. B, 5. B Poučení o bezpečnosti a chování během zimních sportů 

11.1. 3. A, 4. A Poučení o bezpečnosti a chování během zimních sportů 

11.1. ŠD 2 Beseda „Výchova k odpovědnosti za svou osobu i za druhé“ 

12.1. 1. A, 4. A, 

5. B 

Poučení o chování na WC 

 

ÚNOR   

2.2. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během návštěvy kina a během pololetních prázdnin 

7.2. 1. A, 2. A, 

2. B 

Poučení o bezpečnosti a chování během představení 

9.2. ŠD 2  Beseda s MP Dubí „Nebezpečí v zimě“ 

10.2. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během jarních prázdnin 

22.2. 1. A Poučení o dodržování pořádku ve třídě 

22.2. všichni 

(vybraní 

žáci) 

Poučení o bezpečnosti a chování během recitační soutěže v Teplicích 

 

BŘEZEN   

2.3. 2. A, 2. B Poučení o nebezpečí a správném pohybu při velmi silném vichru 

3.3. 2. A, 2. B Diskuse o vhodném vyjadřování a volby správných a spisovných výrazů mezi 

dětmi 

8.3. 3. A Poučení o bezpečnosti a chování během cesty do knihovny a během její návštěvy 

10.3. 3. A Poučení o bezpečnosti a chování na chodbách, ve třídách a na WC o přestávkách 

13.3. 1. A Poučení o bezpečnosti a chování během cesty do knihovny a během její návštěvy 
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15.3. 2. A, 2. B Poučení o bezpečnosti a chování během cesty do knihovny a během její návštěvy 

16.3. 5. A, 5. B 

(vybraní 

žáci) 

Poučení o bezpečnosti a chování během Informáčku 

21.3. 1. A Poučení o bezpečnosti a chování během cesty do MŠ Cibuláček a během její návštěvy 

21.3. 1. A Poučení o bezpečnosti a chování ve všech prostorách školy a o vztazích vůči 

spolužákům 

22.3. 1. A Poučení o bezpečnosti a chování během cesty do MŠ Dubánek a během její návštěvy 

22.3. 2. A, 2. B Poučení o bezpečnosti a chování během plaveckého výcviku, pohybu v šatnách a 

sprchách, hygieně a chování při přepravě MHD 

28.3. ŠD 2 Beseda „Prevence sociálně patologických jevů- drogová závislost, alkohol, 

kouření“ 

31.3. 5. B Poučení o bezpečnosti a chování během akce Noc s Andersenem – spaní ve škole 

 

DUBEN   

2.4 – 7.4. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během ozdravného pobytu (ŠvP Sloup v Čechách) 

12.4. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během velikonočních prázdnin 

20.4. 3. A, 4. A, 

5. A, 5. B 

Poučení o bezpečnosti a chování během představení 

21.4. Všichni 

(vybraní 

žáci) 

Poučení o bezpečnosti a chování během Dubské kulturní olympiády 

24.4. 1. A, 2. A Poučení o dodržování hygienických návyků 

26.4. ŠD 2 Beseda „Podobnosti a odlišnosti mezi lidmi“ 

28.4. všichni  Poučení o bezpečnosti a chování během státního svátku (1.5.) 

 

KVĚTEN   

3.5. 2. A, 2. B, 

3. A, 4. A, 

5. A, 5. B 

Poučení o bezpečnosti a chování během MC Donald´s cup 

4.5. 5. B Poučení o bezpečnosti a chování během pokládání věnců 

4.5. ŠD 1 Můj vláček – bezpečnost na želenici 

5.5. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během státního svátku (8.5.) 

10.5. 3. A, 4. A Soutěž zdravotníků - poučení o bezpečnosti a chování během celé akce 

11.-12.5. 4. A,5. A, 

5. B 

Projekt kyberšikana 

16.5. 5. A Mladý cyklista – poučení o bezpečnosti a chování během celé akce 

17.5. ŠD 3 Beseda „Rodina“ – vztahy v rodině 

19.5. 5. A Poučení o bezpečnosti a chování během školního výletu 

23.5. 2. A, 2. B Poučení o bezpečnosti a chování během celé akce – Lesní peadagogika 

24.5. 1. A Poučení o bezpečnosti a chování během cvičení v přírodě 

25.5. 3. A Novosedlický dopraváček – poučení o bezpečnosti a chování během celé akce 

 

ČERVEN   

2. 6.  Všichni Poučení o bezpečnosti a chování během oslav MDD 

5.6. 5. B Poučení o bezpečnosti a chování během školního výletu 

9.6. ŠD 1, ŠD 2 Beseda s MP Dubí „Prázdninová nebezpečí“ 

21.6. 3. A, 4. A Poučení o bezpečnosti a chování během celé akce – mezigenerační hry 

22.6. 3. A Poučení o bezpečnosti a chování během celé akce – sportovní hry 

23.6. všichni Ochrana člověka za mimořádných situací 

26.6. 1. A, 2. A, 

2. B, 3. A, 

4. A 

Poučení o bezpečnosti a chování během školního výletu 

27.6. 1. A Workshop – Jak zacházet s emocemi ve výchově? 

30.6. všichni Poučení o bezpečnosti a chování během letních prázdnin 
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Prevence sociálně patologických jevů 2. stupeň ZŠ 

(Ochrana člověka za mimořádných situací) 

 
 Projekty:  Zdravá výživa (25.10.2016) 

                          Pohádkový den (19.12.2016) 

                          Charta 77 (19.1.2017) 

                          Mezinárodní den mateřského jazyka (9.2.2017) 

                          Rozvoj paměti (14.3.2017) 

                          Den Země (18.4.2017) 

                          Environmentální projekt a zeměpisná exkurze Milešovka (4.5.2017) 

                          Osvobození od fašismu (17.5.2017) 

                          MDD (1.6.2017) 

 

Rozsvícení vánočního stromku, vánoční trhy (14.12.2016) 

 

Drumbeny- workshop (23.2.2017)  

 

Besedy s MěP Dubí:  Drogy (13.1.2017)    

                           Kyberšikana, šikana (19.1.2017) 

                          Právní zodpovědnost (2.3.2017) 

 

Preventivní program: Drogy, sex, AIDS – p. Pabián (8.2.2017) 

                                   Respektování jiného názoru (17.3.2017) 

               Program zaměřený na chování a šikanu (17.3.2017) 

               Beseda s PČR – Drogy, závislosti (7.4.2017) 

              

 

              
 

Environmentální výchova 
 

Environmentální výuka je nedílnou součástí vzdělávání. Je realizována formou exkurzí, projektů, 

přírodovědných vycházek, výuky ve třídách (diskuse, besedy, získávání informací o životním 

prostředí, přírodě, práce s informačními zdroji atd.) a zařazování průřezových témat do vyučovacích 

hodin.  

 

Besedy, akce, projekty, environmentální výchova 1. stupeň ZŠ 
 

Akce: 

 
ZÁŘÍ   

8.9. všichni Zayferus – ukázka výcviku dravců 

9.9. všichni Nácvik hromadného opuštění objektu 

16.9. 4. A Soutěže a hry bez hranic – Bannewitz 

24.9. všichni 110. výročí školy 

27.9. všichni připomenutí st. svátku 

 5. třídy Záložka do knihy spojuje národy – VV soutěž 

 

ŘÍJEN   

7. 10. všichni projekt Drakiáda 

27. 10. všichni st. svátek – Den vzniku samostatného čs. Státu 
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LISTOPAD   

16. 11. všichni st. svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

14. 11.  všichni výchovný koncert Lidovém domě v Pozorce – Písničkový kolotoč 

 

PROSINEC   

5. 12.  všichni tradice Mikuláše, advent 

7.12. 1. A Slabikářová slavnost 

7.12. 5. A Beseda s policistou ČR 

8. 12. všichni Výchovný koncert 

15. 12.  všichni Vánoční dílny pro rodiče a děti 

16.12. 4. A Výstava porcelánu-Dům s modrou krví 

19.12. všichni Projekt Tradiční české Vánoce 

20.12. všichni Sbírka pro Fousek o.s. 

 

LEDEN   

24.1. 1. A Ovoce do škol – doprovodná opatření 

25.1 2. A, 2. B Ovoce do škol – doprovodná opatření 

 

ÚNOR   

7.2. 1. A, 2. A, 2. B Ekologická pohádka 

23.2. 4. A,5. A, 5. B drumbeny 

28.2. 3. A Projekt Žijeme zdravě, Zdravá 5, ovoce do škol – doprovodná opatření 

27.2. 1. A Projekt zdravé zuby 

 

BŘEZEN   

8.3. 3. A Návštěva MK Dubí 2 

13.3. 1. A Návštěva MK Dubí 2 

15.3. 2. A, 2. B Návštěva MK Dubí 2 

21.3. 1. A Návštěva z MŠ Cibuláček 

22.3. 1. A Návštěva z MŠ Dubánek 

30.3. 1. A Návštěva z MŠ Křemílek 

31.3. 2. A Návštěva MŠ Cibuláček – Noc s Andersenem 

 

DUBEN   

2.4 – 7.4. všichni Ozdravný pobyt ve Sloupu v Čechách 

12.4. všichni Projekt Velikonoční dílna 

18.4. všichni Den Země 

20.4. 3., 4., 5. A, 5. B  Pohádka v Lidovém domě – O princi 

Vendelínovi 

21.4. Všichni DKO 

28.4. 4. A Beseda s kronikářkou města Dubí 

 

KVĚTEN   

1. a 8. 5 všichni Připomenutí významu st. svátků 

11.-12.5. 4. A, 5. A, 5. B Projekt kyberšikana 

16.5. 5. A Okresní kolo dopravní soutěže malých cyklistů 

19.5.  5. A Výlet do Prahy – zoo a botanická zahrada 

17.5. 5. A Ovoce do škol – doprovodná opatření 

23.5. 2. A, 2 .B Lesní pedagogika 

26.5. 4. A Ovoce do škol – doprovodná opatření 

květen 1. A, 3. A, 4. A, 5. B VV soutěž – environmentální výchova Fauna a flóra 

 

ČERVEN   

2. 6.  všichni Den dětí 

22.6. všichni Svatojánská zahrada 

23. 6. všichni Ochrana člověka za mimořádných událostí 
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26.6. 1. A, 3 .A, 4. A, 2. A, 2. B Výlet – zoo Děčín, zámek 

 

 

Besedy, akce, projekty, environmentální výchova 2. stupeň ZŠ 

Na druhém stupni probíhá environmentální výchova ve výuce zeměpisu, přírodopisu, chemie, 

dějepisu, českého jazyka, dále předmětů člověk a svět práce, v informatice, tělesné a výtvarné 

výchově. Nad rámec školního vzdělávacího plánu se žáci účastní projektového vyučování, exkurzí a 

přírodovědných vycházek do okolí. Ve škole se třídí odpad, žáci se v rámci výuky starají o školní 

pozemek, kde pěstují okrasné rostliny, ovoce i zeleninu. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní. 

Ve školním roce 2016/2017 se konaly na druhém stupni následující projektové dny, které obsahovaly 

prvky environmentálního vzdělávání: 

• Celoročně vybíráme příspěvky pro opuštěná zvířata 

•  Projekt „Příroda v nás“ 

•  Den Země 

•  Branný den – Ochrana člověka za mimořádných událostí 

•  Projekty se zaměřením na zdravou výživu 

•  Výlet na Milešovku s environmentálním projektem 

•  Lesní pedagogika s lesníkem Lesů ČR v Kostomlatech pod Milešovkou a v okolí Bystřice 

•  Návštěva Zooparku Chomutov 

•  Účast na Technických hrách Duchcov 

•  Kinoprojekce Planeta Země, Svět kolem nás 

 

Čtenářská gramotnost 

 
V průběhu celého školního roku mají žáci 2. stupně naší školy možnost jednou týdně navštívit školní 

knihovnu. Čtenářství podporuje i celoroční soutěž jednotlivců a tříd v počtu přečtených knih. Letos 

byli nejlepšími čtenáři šesťáci, v soutěži jednotlivců pak Barbora Majerčinová z 8. A. 

I v tomto školním roce přihlásily paní učitelky Bláhová a Hůlková žáky do již 7. ročníku 

mezinárodního projektu Záložka do knihy, který vždy propojí českou a slovenskou školu a podporuje 

rozvoj čtenářství. Děti vytvářely záložky různými výtvarnými technikami. Naší partnerskou školou 

byla ZŠ a MŠ Pliešovce. Záložky ze Slovenska se velice líbily a potěšily nás i kladné ohlasy na naše 

výtvory. Fotografie a hodnocení projektu byly uveřejněny na  http://www.spgk.sk/?6-rocnik-cesko-
slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-
skoly a na webových stránkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně http://www.kjm.cz. 

V průběhu celého roku je ve všech třídách kladen důraz na nácvik výrazného čtení. Podporujeme děti 

v recitaci. Zúčastnili jsme se recitační soutěže Regionální knihovny v Teplicích. Recitací vítají i starší 

žáci malé prvňáčky při nástupu do školy a letos jsme uspořádali mimořádné recitační vystoupení 

v rámci oslav 110. výroční založení naší školy. 

Pravidelně se žáci v hodinách literární výchovy setkávají i s testy čtenářské gramotnosti. Kromě 

porozumění textu trénují i získávání informací z tabulek a grafů, a to i v hodinách matematiky a 

přírodovědných předmětů. Žáci čtenářskou gramotnost trénují a testují i na internetu. Naše škola má 

každý rok zakoupenou licenci portálu Pro školy. cz.  

http://www.spgk.sk/?6-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly
http://www.spgk.sk/?6-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly
http://www.spgk.sk/?6-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly
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Na čtenářskou gramotnost jsme se zaměřili i v rámci učitelských týmů v projektu EU. 

V závěru letošního školního roku jsme začali testovat i moderní metodu literární výuky – 

literární dílny, které budeme pravidelně zařazovat od příštího školního roku. 

 

 

Finanční gramotnost 
 

Ve čtvrtek 29.6. se na ZŠ Dubí 2 uskutečnil projektový den věnovaný finanční gramostnosti. Do 

projektu se zapojili žáci 8. a 9. ročníku. 

Celý obsah byl rozdělen do dvou tematických bloků: „Vznik a význam peněz“ a „Finanční plánování“. 

V první části si žáci nejprve formou hry vyzkoušeli, jakým obtížím čelili lidé v době, kdy neexistovaly 

peníze. Formou barterového obchodu se snažili směnit základní suroviny za suroviny cílové, čímž 

měli zjistit, jaké vlastnosti musí splňovat platidlo, aby se stalo penězi. V následující diskuzi se snažili 

tyto vlastnosti pojmenovat na základě obtíží, kterým čelili v motivační hře. Na závěr shlédli krátké 
video z cyklu „Nezkreslená věda“, které získané poznatky zopakovalo a shrnulo. 

V druhé části se žáci formou skupinové práce snažili sestavit rodinný rozpočet pro fiktivní rodinu, jíž 

se stali členy. Poté zjišťovali, kde by tato rodina mohla ušetřit a dělili výdaje na povinné, nutné a 

zbytné. Navrhovali, jakou částku by ušetřili a z které položky rozpočtu. Dále vytvářeli svůj vlastní 

rozpočet a pokoušeli se odhadnout, jaké částky připadnou na jednotlivé položky v průměrné rodině. 

Stejně jako první část i tato byla zakončena krátkým videem z cyklu „Nezkreslená věda“. 

Celkové hodnocení projektu je pozitivní, žáci byli zaujati praktickými ukázkami a plánujeme 

v projektu pokračovat i v příštím roce. 
 

         
 

 

Výsledky sportovních soutěží, kulturní akce, prezentace na veřejnosti 
 

Projekty a akce 1. stupeň 

 
 

Sportovní soutěže: 

 

 

DATUM TŘÍDA AKCE UMÍSTĚNÍ ÚČAST ŽÁKŮ 

16.9.2016 4. A 
Soutěže a hry bez hranic – 

Bannewitz 
  

4.10.2016 3. A Zahájen plavecký výcvik   

1.12.2016 
4. A,  

5. A 
Florbal  4. místo Frolík, Michajlák, Tuytin, Filip 

9.12.2016 
5. A,  

5. B 
Vybíjená  

Tuytin, Filip, Michalják, 

Schmiedová, Šlapáková, 

Lukešová, Baladová, Saláková 

23.3.2017 
2. A, 

2. B 
Zahájen plavecký výcvik   

3.5.2017 

2. A,  

2. B,  

3. A 

McDonald´s Cup – kopaná 3. místo 

Rozlílek, Šiška, Havel, 

Greineder, Hyťha A., Koubek, 

Kraus, Nebos, Gaube, 
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Kadeřábek, Štěpánek, Synek 

3.5.2017 

4.  A, 

5.  A,  

5.  B 

McDonald´s Cup – kopaná 4. místo 

Tuytin, Filip, Frolík, Koštoval, 

Rajtora, Bilý, Baladová, 

Šimůnek, Vonášek, Ječný 

16.5.2017 5. A Soutěž mladých cyklistů  9. místo 
Michalják, Nedvědová, Prachař, 

Lukešová 

24.5.2017 1. A Cvičení v přírodě   

26.6.2017 2. A Plavecké závody (okresní kolo) 
1. místo 

2. místo 

Maria Iarosh 

Věra Doležalová 

 

 

Kulturní akce a vědomostní soutěže a olympiády: 

 

ZÁŘÍ   

8.9. všichni Zayferus – ukázka výcviku dravců 

9.9. všichni Nácvik hromadného opuštění objektu 

24.9. všichni 110. výročí školy 

27.9. všichni připomenutí st. svátku 

 5. třídy Záložka do knihy spojuje národy – VV soutěž 

 

ŘÍJEN   

7. 10. všichni projekt Drakiáda 

27. 10. všichni st. svátek – Den vzniku samostatného čs. Státu 

 

LISTOPAD   

16. 11. všichni st. svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

14. 11.  všichni výchovný koncert Lidovém domě v Pozorce – Písničkový kolotoč 

 

PROSINEC   

1.12. všichni Třídní schůzky 

5. 12.  všichni tradice Mikuláše, advent 

7.12. 1. A Slabikářová slavnost 

7.12. 5.  A Beseda s policistou ČR 

8. 12. všichni Výchovný koncert 

15. 12.  všichni Vánoční dílny pro rodiče a děti 

16.12. 4. A Výstava porcelánu-Dům s modrou krví 

19.12. všichni Projekt Tradiční české Vánoce 

20.12. všichni Besídka ve třídách 

20.12. všichni Sbírka pro Fousek o. s. 

 

LEDEN   

24.1. 1. A Ovoce do škol – doprovodná opatření 
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25.1 2. A, 2. B Ovoce do škol – doprovodná opatření 

31.1. všichni Předání vysvědčení 

 

BŘEZEN    

8.3. 3. A Návštěva Městské knihovny Dubí   

13.3. 1. A Návštěva Městské knihovny Dubí   

15.3. 2. A, 2. B Návštěva Městské knihovny Dubí   

16.3. 5. A, 5. B Informáček Nedvědová, Pavlíčková, Tetourová 

21.3. 1. A Návštěva z MŠ Cibuláček  

22.3. 1. A Návštěva z MŠ Dubánek  

24.3. všichni Den otevřených dveří  

30.3. 1. A Návštěva z MŠ Křemílek  

31.3. 2. A Návštěva MŠ Cibuláček – Noc s Andersenem  

31.3. – 1.4. 5. B Noc s Andersenem  

březen 3. A Projekt – Březen měsíc knihy  

 

DUBEN   

2.4 – 7.4. všichni Ozdravný pobyt ve Sloupu v Čechách 

12.4. všichni Projekt Velikonoční dílna 

18.4. všichni Den Země 

20.4. 3.,4., 5. A, 5. B  Pohádka v Lidovém domě – O princi Vendelínovi 

21.4. všichni Dubská kulturní olympiáda 

27.4. všichni Třídní schůzky 

28.4. 4. A Beseda s kronikářkou města Dubí 

 

KVĚTEN    

1. a 8. 5 všichni Připomenutí významu st. svátků  

10.5. 3. A, 4. A Soutěž zdravotníků – 4. místo Panská, Hessová, Nebosová, Schmidt, 

Schmidtová 

9.5. všichni Fotografování  

11.-12.5. 4. A,5. A,5. B Projekt kyberšikana  

16.5. 5. A Okresní kolo dopravní soutěže 

malých cyklistů 

 

19.5.  5. A Výlet do Prahy – zoo a botanická 

zahrada 

 

17.5. 5. A Ovoce do škol – doprovodná 

opatření 

 

18.5. 3. A, 4. A, 5. A Matematický klokan  

ÚNOR    

2.2. všichni Kino  

7.2. 1. A, 2. A, 

2. B 

Ekologická pohádka  

22.2 2. B, 3. A, 

4. A, 5. B 

Recitační soutěž  Abrahám (2.B), Lepešková(3.A), 

Langerová(4.A), Hrubešová (5.B) 

23.2. 4. A, 5. A,  

5. B 

Drumbeny  

28.2. 3. A Projekt Žijeme zdravě, Zdravá 5, ovoce do 

škol – doprovodná opatření 

 

27.2. 1. A Projekt zdravé zuby  



 
 

 

27 

19.5. 2. A, 2. B, 5. B Matematický klokan  

23.5. 2. A,2. B Lesní pedagogika  

25.5. 3. A Novosedlický dopraváček – 6. 

místo 

Nebos, Nebosová, Schmidt, Schmidtová 

26.5. 4. A Ovoce do škol – doprovodná 

opatření 

 

květen 1. A,3. A, 4. A, 5. B VV soutěž – environmentální 

výchova Fauna a flóra 

 

 

ČERVEN   

2. 6.  všichni Den dětí 

20.6. všichni Projekt matematická gramotnost 

21.6. 3. A, 4. A Mezigenerační hry 

22.6. všichni Svatojánská zahrada 

23. 6. všichni Ochrana člověka za mimořádných událostí 

23.6. – 24.6. 5. A Spaní ve škole – Rozloučení  

26.6. 1. A, 3. A, 4. A, 2. A, 2. B Výlet – zoo Děčín, zámek 

28.6. všichni Animační odpoledne OZ Brázda 

 

 

 

Projekty a akce 2. stupeň 
 

Kulturní akce a vědomostní soutěže a olympiády: 

 

21. – 23. 9. Oslavy 110. výročí založení školy 

7. 10. Exkurze v muzeu – Lucemburkové – 7. a 8. třída  

12. 10. Schola Humanitas – nábor žáků 9. třídy 

13. 10. Přednáška Úřadu práce Teplice pro 9. třídu 

17. 10. Šance 2016 pro žáky 8. a 9. třídy  

25. 10. Projekt „Zdravá výživa“  

2. 11. SŠ Stavební a strojní Teplice – nábor žáků 9. třídy  

9. 11. Gymnázium a SPŠ Duchcov - nábor žáků 9. třídy 

14. 11. Projekt „Jeden svět na školách“ – 8. a 9. třída 

16. 11. Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - nábor žáků 9. 

třídy 

24. 11. AGC Teplice - nábor žáků 9. Třídy 

30. 11. SOŠ Litvínov – prezentace oborů pro žáky 8. a 9. 

třídy 
30. 11. Turnaj ve florbalu – okrskové kolo  

1. 12. Kinoprojekce „Svět kolem nás“  

5. 12. Projekt „Vánoční čas“ 

7. 12. Turnaj ve florbalu – oblastní kolo 

13. 12. Výlet – Vánoční trhy v Drážďanech  

14. 12. Rozsvícení vánočního stromku  

19. 12. Projekt „Pohádkový den“  

20. 12. Vánoční akademie 

19. 1. Projekt „Charta 77“ 

1. 2. Turnaj ve florbalu – kvalifikace na republikové finále 

9. 2. Projekt „Mezinárodní den mateřského jazyka“  

23. 2. MPP – Drumbeny – workshop 

9. 3. Beseda s MP Dubí – Drogy – 7. třída 

14. 3. Projekt „Rozvoj paměti“  
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16. 3. Halový turnaj ve fotbale  

17. 3. MPP – Respektování jiného názoru, Chování a šikana  

22. – 23. 3. Turnaj ve florbalu – celorepublikové finále  

18. 4. Den Země 

4. 5. Environmentální projekt a exkurze na Milešovku – 8. a 9. třída  

9. 5. Přijímací zkoušky nanečisto – 8. třída 

 

 

11. 5. Kinoprojekce „Planeta Země“ 

15. 5. Ochrana člověka za mimořádných událostí 

16. - 17. 5. Pohár rozhlasu - Atletika Bílina  

17. 5. Projekt „Osvobození od fašismu“ 

1. 6. Mezinárodní den dětí 

5. 6. Lesní pedagogika – 7. třída  

20. 6. Den rekordů 

21. 6. Sportovní den 
22. 6. Technické hry na SPŠ Duchcov – 8. třída 

22. 6. Projekt „Malování“  

23. 6. Výlet Aquadrom Most – 7. třída 

23. 6. Výlet Laser game – 9. třída 

26. 6. Výlet Zoopark Chomutov – 6. a 8. třída 

29. 6. Finanční gramotnost – 8. a 9. třída 

29. 6. Turnaj v přehazované o pohár ředitelky 

školy  
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Dubská kulturní olympiáda 

 
V pátek 21. dubna se konal již 22. ročník Dubské kulturní olympiády, ve které všechny 

Dubské školy soutěží ve čtyřech oborech (tanečním, hudebním, literárně-dramatickém a 

výtvarném). Žáci jsou vždy rozděleni do pěti kategorií podle věku a naši žáci byli opět velice 

úspěšní ve všech kategoriích.  V kategorii nejmenších získal čestné uznání náš prvňáček 

Adam Konrád. V  kategorii 2. a 3 tříd zvítězila naše Ivanka Rutschová a 3. místo obsadila 

Zuzanka Linhartová. V kategorii 4. a 5. tříd se umístily hned tři naše dívky (Ema Hrubešová, 

Kačka Hessová a Blanka Šlapáková). V kategorii 6. a 7. tříd obsadily naše žákyně Maruška 

Bláhová a Sára Rudová 2. a 3. místo. A v nejstarší kategorii zvítězila naše žákyně 8. třídy 

Domča Hlavatá a čestné uznání získala její spolužačka Kačka Ho.  

Dokonce i v jednotlivých oborech nám štěstí přálo. V tanečním oboru zvítězily se stejným 

počtem bodů již zmíněné Ema Hrubešová, Domča Hlavatá a Ivanka Rutschová. Hudební obor 

ovládlo naše trio Kačka Ho, Sára Rudová a Maruška Bláhová. Literárně-dramatický obor 

vyhrála Blanka Šlapáková a ve výtvarném zvítězily Kačka Hessová a Blanka Šlapáková.    

Všichni výherci obdrželi na slavnostní exhibici diplom a malou pozornost, kterou jim předal 

společně s gratulací a přáním dalších uměleckých úspěchů sám pan starosta města Dubí Ing. 

Petr Pípal.  

Žáci i pedagogický sbor se vždy těší na další ročník, ať už kvůli oceněním nebo kvůli legraci.  
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Úspěšné technické hry    

 

Žáci 8. ročníku Základní školy Dubí 2 se ve čtvrtek 22. června zúčastnili 2. ročníku akce „Technické 

hry“ pořádané Gymnáziem a Střední průmyslovou školou v Duchcově. I přes nepřízeň počasí a 

neustálou hrozbu deště si žáci na devíti stanovištích ověřili nejen své znalosti z oblasti matematiky, 

fyziky a chemie, ale také schopnost racionálně uvažovat a pracovat v týmu. Soutěžícím bylo nejprve 

umožněno vyzkoušet si práci s navigačními přístroji GPS, dále podstoupili krátké cvičení z logiky. V 

učebně informačních technologií se seznámili s technickou dokumentací budov a její tvorbou v 

počítačovém softwaru. V chemické laboratoři absolvovali praktické cvičení zaměřené na barviva v 

potravinách. Poprali se s matematickými úlohami a zkusili si i úpravu digitální fotografie. Soutěže se 

zúčastnilo více než 20 týmů z mnoha základních škol Ústeckého kraje a naši žáci vybojovali krásné 

třetí místo. Za celou ZŠ Dubí 2 blahopřejeme! 
 

 

 
Humanitní projekty a soutěže 

 

V průběhu školního roku 2016/2017 se žáci zapojovali do množství výtvarných soutěží (např. Moje 

město – PPP Teplice), ale i literárních soutěží, které byly často spojeny s výtvarným projevem. 

Takovým typem soutěže byla mimo jiné i soutěž vícejazyčnost je bohatství, kterou vyhlásil Dům 

národních menšin v Praze. Děti z celé republiky v soutěži dokazovaly, že čtou i píší v dalším jazyce. 

Své povídání doprovodily i obrázky. Zúčastnila se Elizabeth Orenová z 8. A. 

Soutěží, která v sobě spojuje literární část (povídka Anny Melkové) a výtvarnou část – obrázky ze 

sypané mouky - je Srdce s láskou darované, jejímž pořadatelem byla firma ANTECOM s. r. o., 

vydavatel časopisu AGE. V této soutěži naši žáci upozornili formou dojemného lidského příběhu na 

svůj vztah k seniorům. Těm věnovaly děti například část výtěžku z Vánočních trhů, kde prodávaly 

dekorativní předměty, které samy vyrobily, a navíc pěvecký kroužek uspořádal pro rodiče a 

návštěvníky školy malý koncert spojený s rozsvícením vánočního stromku. Seniorům z místního 

domova důchodců byl zakoupen magnetofon, aby ti, kterým již neslouží zrak, si mohli pustit nahrávky 

čtených knih.  Firma odměnila všechny žáky odznáčky a dalšími upomínkovými předměty.  

Zapojili jsme se i do 46. ročníku Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež do 15 let, která je na 

celosvětové úrovni organizována Světovou poštovní unií. Letos děti psaly dopis pro nového 

generálního tajemníka OSN o hlavních tématech, kterými by se měl ve své funkci věnovat.  

Žáci 6. až 9. třídy se zapojili do literární soutěže PPP Ústeckého kraje v Kadani s tématem I zvířata 

mají srdce. V této celostátní soutěži skončila ve výtvarné kategorii Dominika Hlavatá z 8. A na 8. 

místě, Nina Picurová (8.A) obsadila 11.místo a Sára Rudová (7. A) 25. místo. V literární kategorii byla 

Anna Melková (9. A) na 12. místě. Všechny práce byly předány Výboru dobré vůle Olgy Havlové a 
budou vystavovány při různých příležitostech. 

Žáci 8. a 9. třídy se zapojili do literární soutěže internetového časopisu Svět knih na téma sci-fi a 

fantasy povídka.  

 Ve druhém pololetí jsme měli výrazný úspěch v literární soutěži Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje – Požární ochrana očima dětí pro rok 2017. V kategorii L 3 zvítězila v okresním kole 

Aneta Gabrielová (8. A) a na 2. místě skončila Daniela Havlíčková (9. A). V kategorii L 2 obsadila 2. 

místo Michaela Vondrová (6.A) a 1. místo Nela Jankovcová, která zvítězila ve své kategorii i 

v krajském kole. Dívky psaly pohádky o hasičích. 

V letošním školním roce jsme se také zúčastnili se sedmou třídou soutěže Za časů české královny 

Marie Terezie, vyhlášené Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského k 300. 

výročí narození panovnice. S celou třídou jsme natočili hraný film Jak Marie Terezie změnila lidem 

život – inspirovaný reformami této královny. Již na podzim jsme se sedmou a osmou třídou navštívili 

Regionální muzeum v Teplicích a zhlédli výstavu Lucemburkové v severozápadních Čechách, která 
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byla věnována 700. výročí narození panovníka Karla IV. Touto akcí jsme uzavřeli několik projektů 

k tomuto výročí z již minulého školního roku. 

 

 

Do historie se svými příběhy žáci 8. a 9. třídy ponořili v literární soutěži Památníku Terezín, letos s 

tématem: Je minulost stále živá?. Tato soutěž byla jen jednou z celé škály aktivit zaměřené k výuce 

historie 20. století. V říjnu jsme se zapojili do projektu Jeden svět na školách, organizovaným 

Člověkem v tísni. Tématem byly Dráty, které zabíjely, Příběhy železné opony. Pamětnicí pro tuto akci 

byla paní Mgr. Hana Mertlová, která dětem vyprávěla o nástrahách cestování do kapitalistické ciziny 

za socialismu. Žákyně z deváté třídy se zapojily do internetové Mezinárodní vědomostní soutěže pro 

mládež Lidice pro 21. století. V samostatných projektech jsme oslavili výročí Charty 77, nebo výročí 

osvobození od fašismu. 

I v tomto školním roce se žáci 9. a 8.  třídy zúčastnili internetové on line badatelské hry Tajemství 

vojenského kufříku pro 1. i 2. světovou válku, pořádané Vojenským historickým ústavem. Zjišťovali a 

sestavovali životopisy našich vojáků, kteří bojovali na různých frontách.  

Zajímají nás i ryze regionální témata a v tomto školním roce se chlapci ze 7. A zúčastnili soutěže Víš, 
kde žiji, kterou vyhlásil Klub ekologické výchovy Ústeckého kraje a chlapci vytvořili počítačové 

prezentace o historických památkách a přírodě v Dubí. 

Naše škola se pravidelně účastní i olympiád v českém jazyce a dějepise. V těch letos proběhla školní 

kola. Nemocnost žáků a sportovní soutěže nám však zabránily v účasti ve vyšších kolech. 

Úspěchy jsme letos zaznamenali v XXII. ročníku Dubské kulturní olympiády, kde se naše žákyně 

Marie Bláhová, Ho Hoang Minh Anh a Sára Rudová staly vítězkami hudebního oboru. 

Pro podporu výuky cizích jazyků jsme i v letošním školním roce zorganizovali exkurzi do Drážďan, 

kde žáci mohli procvičit svoji němčinu i angličtinu. V červnu pak skupina žáků s panem učitelem 

Říhou vycestovala na jazykový pobyt do Velké Británie. 

V rámci zeměpisu a přírodopisu jsme se zapojili do projektů Planeta Země 3000 a Svět kolem nás a 

zhlédli jsme dokumentární filmy Peru a Brazílie. 

     

 
Sportovní soutěže: 

 

Akce Datum a místo výsledek 

   

Plavecká štafeta měst 5.10.2016 22 žáků 2. stupeň – 8. místo  v 

okrese 

Florbal dívky 8. a 9. třída 29.11.2016 okrskové kolo ZŠ 

Edisonova 

8.12. 2016 okresní finále SH 

Krupka 

 

17.1. 2017 krajské finále SH 

Teplice 

1.2. 2017 kvalifikace na rep. finále 

SH Teplice 

22.-.23.3. 2017 republikové finále 

Plzeň 

1. místo  

 

1. místo 

 

 

1. místo  

 

1. místo  

 

 

2. místo  

Florbal hoši 3.11.2016 SH Krupka 

15.11.2016 SH Krupka 

2. místo hoši 6. a 7. třída 

3. místo hoši 8. a  9. třída 

Halový fotbal Krupka 26.1. 2017 

14.3.2017 

3. místo hoši 6. a 7. třída 

4.místo hoši 8. a 9. třída 

Minifotbal  20.4.2017 ZŠ Koperníkova 4. místo hoši 6. a 7. třída 

Pohár Rozhlasu- atletika Bílina 16. a 17.5.2017 účast vybraných žáků a žákyň 6. – 

9. tř 

Karolína Baladová – 1. místo skok 

vysoký, 2. místo skok daleký 

Sára Rudová – 3. místo skok 

vysoký 
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Umístění v první desítce: Martin 

Sixta  - skok vysoký, Anna 

Melková – skok daleký, Veronika 

Bímová – běh 800 m 

 

 

Účast na sportovních soutěžích byla tradiční. Historickým úspěchem školy bylo 2. místo 

v republikovém finále v dívčím florbale 8. a 9. tříd v Plzni, které v přímém přenosu vysílala Česká 

televize. Družstvo ve složení Veronika Kopecká, Veronika Bímová, Anna Melková, Lucie Hoglová, 

Daniela Havlíčková, Dominika Hlavatá, Elizabeth Orenová, Barbora Lucová, Tereza Těšínská,  prošlo 

bez porážky sítem 5 turnajů až do finále o mistryně České republiky. Tady po statečném výkonu dívky 

nakonec podlehly z celé republiky pouze florbalové akademii Mladá Boleslav 3:1 a staly se tak na 

druhém místě vícemistryněmi České republiky. 

 

Je třeba ocenit snahu a bojovnost dětí při soutěžení, i když ne vždy jsou umístění mezi prvními.  O to 

více je třeba si cenit předních umístění dosažených mezi velkými školami na okrese. 
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Plzeňský deník, 24.3.2017 

Florbalové tituly získaly školy z Mladé Boleslavi a Děčína 

Plzeň - Finále Sportovní ligy základních škol hrané v Plzni zná od čtvrtka své vítěze. V kategorii dívek 

kraluje 6. ZŠ Mladá Boleslav, která v dopoledním finále porazila 3:1 ZŠ Dubí 2. Mezi chlapci letos 

dominují florbalisté z děčínské ZŠ Kamenická, kteří zdolali ZŠ a MŠ Lutín 3:0. 

Pohár ministryně školství Středočeškám vystřílela hattrickem Markéta Žbánková. Prvenství 

Severočechům zajistil stejným počtem gólů Vladimír Trčka. 

Na gól ve finále děvčat se čekalo až do poslední vteřiny druhé třetiny, kdy se prosadila právě 

Žbánková. Šikovná florbalistka na začátku třetí části zvýšila na 2:0 a pět minut před koncem zápasu 

pečetila na 3:1. „Zápas s Dubí byl nejtěžší ze všech. Soupeřky byly kvalitní a hrálo se proti nim těžce. 

Naší výhodou bylo to, že Dubí mělo jen dvě holky, které to s hokejkou uměly. Turnaj jsme chtěly 

vyhrát už v době, kdy jsme hrály kvalifikaci o postup do finále," řekla po utkání na kameru České 

televize Markéta Žbánková. 

Nestává se často, aby byl spokojený i poražený finalista. Základní škola Dubí 2 je výjimkou. 

„Nečekaly jsme, že se dostaneme takhle daleko, takže druhé místo pro nás není zklamání. Čekaly 

jsme, že Boleslav bude silnější, protože jejich všechny holky hrají florbal. U nás některé holky ještě 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90605&idc=4720421&ids=638&idp=87086&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91408&idc=4720421&ids=3713&idp=87791&url=http%3A%2F%2Fwww.elimon.cz%2F
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před půl rokem nevěděly, co je to hokejka," tvrdila střelkyně jediného gólu ZŠ Dubí 2 Veronika 

Kopecká. 

Ta mohla zdramatizovat utkání, ale 51 vteřin před koncem neproměnila trestné střílení. „Mrzí mě, že 

jsem to nedala, ale nemůže to vždy vyjít," povídala Kopecká. 

Hoši ZŠ Kamenická Děčín položili základ k vítězství hned zkraje zápasu. Po dvou a půl minutách 

vedli 2:0. „V předchozích zápasech to z mé strany nebylo nic moc, takže teď jsem rád, že se mi daří," 

uvedl po úvodní třetině střelec Vladimír Trčka ze ZŠ Kamenická Děčín. 

Třetí gól Děčínští vstřelili z brejku v závěru střetnutí. 

Oba soupeři na sebe narazili už v základní části s výsledkem 5:5. „Ve finále jsme netrefovali branku," 

viděl příčinu střelecké impotence Ondřej Tomášek ze ZŠ a MŠ Lutín s tím, že druhé místo a stříbrná 

medaile je docela dobré. „Na republikové finále jezdíme každý rok a většinou jsme druzí. Teď se 

konečně povedlo vyhrát. Je to úspěch celého týmu," radoval se děčínský Tomáš Pšenička. 

Výsledky 

• Semifinále dívky: 6. ZŠ Mladá Boleslav – ZŠ Přerov 4:3 nájezdy, ZŠ Dubí 2 – ZŠ Rudná 3:1 

• Semifinále chlapci: Gymnázium Hradec Králové – ZŠ a MŠ Lutín 3:5, ZŠ Kamenická Děčín 

– ZŠ Kladno, C. Boudy 7:3 

• Finále dívky: 6. ZŠ Mladá Boleslav – ZŠ Dubí 2 3:1 

• Finále chlapci: ZŠ Kamenická Děčín – ZŠ a MŠ Lutín 3:0 

• O 3. místo dívky: ZŠ Přerov – ZŠ Rudná 6:1 

• O 3. místo chlapci: Gymnázium Hradec Králové – ZŠ Kladno, C. Boudy 3:1 

• O 5. místo dívky: 33. ZŠ Plzeň – ZŠ Pozořice 0:1 

• O 5. místo chlapci: 33. ZŠ Plzeň – ZŠ Jablonné nad Orlicí 6:1 

Autor: Martin Švec 

 

Zdroj: http://plzensky.denik.cz/ostatni_region/florbalove-tituly-ziskaly-skoly-z-mlade-boleslavi-a-decina-

20170323.html 

 

 

 

 

Učební plány   

Od školního roku 2010/2011 se ve všech třídách  vyučuje podle školního vzdělávacího programu  

„Škola pro zdravý a zodpovědný život“, v tomto školním roce to od 1.9. 2016 byla už V. verze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91202&idc=4720421&ids=474&idp=87604&url=http%3A%2F%2Fwww.bytydomino.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91168&idc=4720421&ids=14531&idp=87551&url=http%3A%2F%2Fvasekladno.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91178&idc=4720421&ids=4017&idp=87568&url=http%3A%2F%2Fwww.shapecorp.cz
http://plzensky.denik.cz/autor/martin-svec-2380.html
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Projekty a akce školní družiny  

 

Akce, soutěže, besedy 
 

1. oddělení 

Vychovatelka: Dagmar Hlavatá 

 

Říjen 

14. 10. Návštěva a beseda v knihovně u pí. učitelky Kolouchové 

19. 10. Dýňové odpoledne s rodiči 

24. 10. Dopis Ježíškovi 

25. 10. Halloween – soutěžní odpoledne 

 
Listopad 

25. 11. Návštěva kamarádů z 3. odd. (zdravý životní styl – luštění a doplnění písmen) 

26. 11. Vystoupení na Bystřickém jarmarku 

23. 11. Zdobení stromečku na Rudolfce 

  

Prosinec 

6. 12. Návštěva výstavy v Porcelánce (vánoční ozdoby) 

13. 12. Zdobení perníčků 

 

Leden 

6. 1. Elfíkovy úkoly – plníme úkoly z časopisu 

30. 1. Albatros – otázky a úkoly (odesláno do soutěže) 

 

Únor 

6. 2. Výtvarná soutěž – „Příběh vody“ 

10. 2. ZOO kroužek Děčín – (návštěva paní a beseda s obrázky „Kdo žije v lese“) 

28. 2. 3. třída – Projekt – Zdravá výživa, návštěva kamarádů, ochutnávka potravin, soutěže 

   

Březen 

1. 3. Malý karneválek – Masopust 

21. 3. Vítání jara – průvod městem 

 

Duben 

11. 4. Výstava ze šustí (Dům porcelánu) 

18. 4. Čarodějné námluvy – VV soutěž (pořádá Dům dětí Osek) 

19. 4. Vystoupení v Domově důchodců – říkanky s pohybem 

27. 4. Vystoupení žáků za Dubskou kulturní olympiádu 

 

Květen 

4. 5. Můj vláček – Bezpečnost na železnici (výtvarná soutěž) 

10. 5. Zdravotní soutěž (4. místo) 

11. 5. Den matek – (setkání s rodiči, poděkování maminkám, básničky, předání dárku a kytiček) 

22. 5. – 31. 5. Malování hrnečků (rodiče a děti) 

25. 5. Novosedlický dopraváček (7. místo) 

 

Červen 

1. 6. Den dětí – „Pohádková cesta“ Dubí 1 

9. 6. Policie Dubí – beseda „Bezpečnost o prázdninách“ 

20. 6. Elfíkovy úkoly – soutěž, úkoly 

21. 6. Zahradní slavnost družin – ukončení školního roku 
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(D. Hlavatá, H. Šírová, S. Zaspalová) 

26. 6. Výlet s dětmi do ZOO 

27. 6. UJEP Ústí nad Labem – vystoupení dětí + seminář pro rodiče „Jak zacházet s emocemi“ 

28. 6. Návštěva výstavy porcelánové reflexe Dům porcelánu 

 

 

2. oddělení  

Vychovatelka: Hana Šírová 

 

Září 

19. 9. Skládání puzzlí – soutěž se 3. třídou 

22. 9. Beseda – Letecké modelářství (J. Smolek, A. Soucha) 

26. 9. Sportovní odpoledne se 3. třídou 

27. 9. Beseda – Den státnosti 

 

Říjen 
7. 10. Drakiáda 

11. 10. Soutěž v matematice – „Počítáme do 20“ 

13. 10. Výroba draků (J. Smolek) 

31. 10. Oslava Halloweenu s Mgr. S. Zaspalovou a 3. třídou 

 

Listopad 

3. 11. ZUŠ – Barevný svět (výstava obrázků) 

7. 11. Dinosauři mezi námi – vědomostní kvíz se 3. třídou 

10. 11. Beseda – „Roční období a proměny přírody v závislosti na období“ 

11. 11. Beseda – „Zdravý životní styl“ 

25. 11. Návštěva ŠD Dubí 1 

 

Prosinec 

1. 12. Mikuláš, ztratil plášť – tradice a modelování Mikuláše, čerta a anděla 

5. 12. Tradice Vánoc a adventu – vybarvení omalovánky se 3. třídou 

19. 12. Vánoční besídka 

20. 12. Zpívejme koledy – sbor ZŠ 

 

Leden 

6. 1. Bobování 

8. 1. Beseda – „Vztahy mezi vrstevníky“ 

11. 1. Beseda – „Výchova k odpovědnosti za svou osobu i za druhé“ 

17. 1. Hry na rozvoj slovní zásoby 

23. 1. Aktivity – soutěžní hra se 3. třídou  

  
Únor 

1. 2. Soutěž v matematice – „Počítáme do 100“ 

9. 2. Beseda – strážník O. Rössler – nebezpečí v zimě 

10. 2. Beseda – Renata Vydrová – „Zvířata v lese“ 

23. 2. Práce s encyklopedií (vyhledáváme jarní květiny) 

 

Březen 

2. 3. Návštěva ŠD Dubí 1 – soutěže ve stolních hrách 

17. 3. Návštěva MŠ u Křemílka 

28. 3. Beseda – „Prevence sociálně patologických jevů“ (drogová závislost, alkohol, kouření) 
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Duben 

4. 4. Jaro, vítej – povídání o jaru, výkres technikou voskových a vodových barev 

10. 4. Beseda – tradice Velikonoc – Mgr. S. Zaspalová a 3. třída 

20. 4. Na návštěvě ve 3. odd. ŠD 

21. 4. Princeznička na bále – říkanka a vybarvení omalovánky 

26. 4. Beseda – „Podobnosti a odlišnosti mezi lidmi“ 

 

Květen 

5. 5. Ochrana přírody – myslivec J. Lacina 

17. 5. Oslava Dne matek – pásmo básniček 

18. 5. Beseda – zvyky, tradice, odlišnosti jednotlivých kultur 

26. 5. Papírové odpoledne (A. Janouch) 

 

Červen 

9. 6. Prázdninová nebezpečí (strážník O. Rössler) 
16. 6. Sportovní odpoledne na ZŠ Dubí 1 

21. 6. Zahradní slavnost družin – ukončení školního roku 

(D. Hlavatá, H. Šírová, S. Zaspalová) 

     

 

3. oddělení  

Vychovatelka: Mgr. Simona Zaspalová 

 

Září 

7. 9. Dopravní výchova – beseda o bezpečnosti (Mgr. S. Zaspalová) 

19. 9. Skládání puzzlí – soutěže ve skupinách - 2. – 3. třída (pí. H. Šírová) 

26. 9. Sportovní odpoledne – sportovní disciplíny - 2. – 3. třída (pí. H. Šírová) 

 

Říjen 

11. 10. Beseda o ročních obdobích – podzim, pranostiky, básně (Mgr. S. Zaspalová) 

31. 10. Halloween – beseda, soutěže, výtvarné činnosti - 2. – 3. třída (pí. H. Šírová) 

 

Listopad 

7. 11. Dinosauři mezi námi – vědomostní soutěž ve skupinách - 2. – 3. třída (pí. Šírová) 

9. 11. Výtvarná soutěž na téma „Škola“ (vyhodnocení Mgr. Soňa Kosová) 

10. 11. Beseda o škole, práci paní ředitelky, kompetence (Mgr. S. Zaspalová) 

 

Prosinec 

2. 12. Beseda o adventu – tradice, pohádky (Mgr. S. Zaspalová) 

5. 12. Čert, Mikuláš a anděl – besídka – 2. stupeň ZŠ Dubí 2 
5. 12. Tradice Vánoc – beseda a výtvarné činnosti - 2. – 3. třída (pí. H. Šírová) 

14. 12. Zdobení perníčků (Mgr. J. Znamenáčková) 

15. 12. Vánoční dílny na 1. stupni ZŠ Dubí 2 (učitelé 1. st. ZŠ Dubí 2) 

19. 12. Vánoční besídka v družině (Mgr. S. Zaspalová) 

 

Leden 

5. 1. Beseda „Počasí v zimě“ – povídání o přírodě, počasí (Mgr. S. Zaspalová) 

23. 1. Společenská hra Aktivity – soutěž ve skupinách - 2. - 3. třída (pí. H. Šírová) 

 

Únor 

7. 2. Dramatizace, beseda na téma „Pravidla školní družiny“ (Mgr. S. Zaspalová) 

21. 2. Zdravý životní styl – soutěže, křížovky (pí. D. Hlavatá) 
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Březen 

2. 3. Zdravý životní styl – příprava projektu pro ŠD (1. oddělení) – Mgr. J. Znamenáčková 

 

Duben 

12. 4. Beseda „Velikonoce“ – výtvarné odpoledne (Mgr. S. Zaspalová) 

19. 4. Den Země – Třídění odpadu – beseda a výtvarné tvoření (Mgr. S. Zaspalová) 

20. 4. Návštěva dětí z 2. oddělení – odpoledne her a soutěží (pí. H. Šírová) 

 

Květen  

11. 5. Tvoření pro maminky – výtvarné odpoledne (Mgr. S. Zaspalová) 

17. 5. Beseda „Rodina“ – povídání o vztazích, o rodičích (Mgr. S. Zaspalová) 

 

Červen 

1. 6. Den dětí – soutěže v družině (Mgr. S. Zaspalová) 
21. 6. Zahradní slavnost družin – ukončení školního roku 

(D. Hlavatá, H. Šírová, S. Zaspalová)     

                         

        

 

 

 

Projekty a akce asistenta pedagoga        
 

Asistent pedagoga: Dana Galyášová 

 

Taneční kroužek 

 

Vystoupení „Hvězdiček“ na Vánoční besídce, v mateřských školách 

Oslava Dne maminek – vystoupení Hvězdiček 

 

Kroužek tvořivosti 

 

Kroužek tvořivosti je zaměřen na doučování a výtvarnou práci pro žáky ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí.  

 

Další činnost asistenta pedagoga 

 

Doprovod na soutěže 

Řešení konfliktů (komunikace se žáky) 

Pedikulóza - prevence 

Nácvik taneční sestavy s dětmi z první třídy na Slabikářovou slavnost 

Výtvarná soutěž pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí  z  1. stupně  

Nácvik tanečního vystoupení na vánoční besídku  

Zápis prvňáčků  

Výtvarný  kroužek   1. třída 

Taneční  kroužek    1. třída  

Taneční  kroužek    3. třída 

Článek do Dubského zpravodaje 

Výtvarná soutěž pro děti ze sociálně slabých rodin z 1. a 2. stupně  

Vystoupení  Hvězdiček  pro rodiče  -  Den  matek 4.5. 

Vystoupení  Hvězdiček -  Den dětí  3.6. 
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Zájmové kroužky 
 

Při škole působil kroužek sborového zpěvu, taneční, výtvarný, dovedných rukou, anglického jazyka,  

sportovní, hudební, zdravovědný, dopravní, keramický, kroužek tvořivosti a přírodovědný. 

Od ledna po zápisu do první třídy pak působil i kroužek předškoláků. 

 

 

ŠKOLNÍ KROUŽEK DESKOVÝCH HER  
 

 

I ve letošním školním roce 2016/2017 byl žákům prvního i druhého stupně ZŠ Dubí 2 nabídnut 

kroužek zábavné logiky a deskových her.  

Smyslem a cílem tohoto kroužku je nejen rozvoj logického myšlení, krátkodobého i dlouhodobého 

plánování, ale také posílení schopnosti učení a sociálních interakcí. Posílení koncentrace a soustředění, 

ve kterém deskové hry zdaleka předčí počítač, tablet nebo hru na mobilním telefonu patří mezi 

nesporné výhody deskových her.  

Nabídka her byla v tomto školním roce opět pestrá. Došlo k rozšíření nabídky deskových her o několik 

kusů a žáci tak měli možnost vyzkoušet jak hry již osvědčené, tak novinky. Díky této pestré nabídce si 

každý našel hru, která ho zaujala a výběr hraných her byl opravdu široký.  

Schůzky probíhaly pravidelně jednou týdně v časové dotaci 120 minut. V průběhu roku se ke 

„stálicím“ kroužku připojili i noví žáci, někteří jen na zkoušku, jiní už zůstali a začali chodit 

pravidelně.  

  

Z hlediska výuky lze hraní deskových her brát jako další rozvoj všech klíčových kompetencí žáků 

základního vzdělávání: 

• Kompetence k učení – potřebné schopnosti k naučení pravidel nové, neznámé hry; 

• Kompetence k řešení problému – schopnost regovat na tahy protihráče sledovat tempo a vývoj 

hry, řešení předkládaných problémových situací; 

• Kompetence komunikativní – jak již bylo uvedeno, jedna z velkých výhod hraní deskových 

her oproti počítačové hře spočívá právě v interaktivitě a komunikaci mezi hráči; 

• Kompetence sociálně – personální – několik her umožňuje variantu týmové spolupráce, která 

je pro žáky velmi atraktivní a navíc hra jako prostředek umožňuje žákům zažít pocit úspěchu a 

posílit jejich vlastní sebedůvěru a sebeúctu 

• Kompetence občanské – při hře bylo vyučujícím dbáno na respektování cizích názorů, debatou 

jsme rozebírali herní postupy a důvody jednotlivých sporných rozhodnutí ostatních hráčů 

• Kompetence pracovní – žáci se v rámci pravidel hry snažili používat účelně svěřené herní 

materiály a při hledání ideálních postupů se adaptovat na změny a nové podmínky 
 

Celkové hodnocení kroužku je velice pozitivní a plánujeme pokračování i v nadcházejícím školním 

roce 2017/2018. 
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Prázdniny s angličtinou na ZŠ Dubí 2 

Happy Week 2017 

 

 

Na naší škole již tradičně 

proběhl týdenní příměstský 

tábor s angličtinou, kterého 

se zúčastňují naši žáci vždy 

s nadšením. Všichni si rádi 

během týdne zahráli různé 

hry, ve kterých si zábavnou 

formou procvičili 

angličtinu. Tentokrát se 

hlavním tématem stal 

kreslený film V hlavě, který 

jsme sledovali v angličtině a 

učili se užívat si radosti a 

také zvládat emoce jako je 

hněv, strach, nechuť nebo 

smutek. Film nás také 

bohatě inspiroval k dalším 

hrám a aktivitám. Nakonec jsme pozvali naše rodiče na závěrečné odpoledne, aby s námi 

společně opekli buřty, zazpívali jim písničky, které jsme se naučili a ukázali fotografie. Děti 

dostaly diplomy za pokrok v angličtině a také malý dárek, ale největším přínosem pro nás byl 

krásný týden strávený společně.  

  Děkujeme všem skvělým dětem 

za nadšení a nasazení při hrách, všem 

vedoucím a rodilým mluvčím, kteří 

tábor připravili a našim kuchařkám za 

výborné obědy po celý týden.   
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Ozdravné pobyty žáků 
 

Škola v přírodě Sloup v Čechách 

Každým rokem pořádáme výjezd dětí do školy v přírodě. Tentokrát jsme zvolili netradičně první týden 

dubnu a lokalitu Sloup v Čechách. Zúčastnilo se přibližně 90 dětí z 1. stupně naší ZŠ. Ubytování bylo 

zajištěno v rekreačním areálu Doly Bílina a bylo na velmi dobré úrovni. Pokoje byly zrekonstruované, 

vybavené novým nábytkem a vlastním sociálním zařízením. Místní kuchyně je vyhlášená a ani nás 

nezklamala. Děti měly stravu pětkrát denně, pitný režim, dostatek ovoce a i nějakou tu dobrotu navíc.  

Sloup je malebná vesnička s roubenými lidovými chalupami pod Lužickými horami, obklopená 

pískovcovým skalním městem. Skály nabízejí dostatek krásných vycházek – skalní kapli, hrad, 

jeskyně, trasy plné vyhlídek do krajiny, ale děti nejvíc zaujalo Lesní divadlo, kam se rády vracely. I 

když jsme i tentokrát měli velmi chladné počasí, dětem se ve škole v přírodě moc líbilo. Proto jsme se 

rozhodli zopakovat ozdravný pobyt ve Sloupu i příštím školním roce. 
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Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

V minulém školním roce 2016/2017 nebyla na škole inspekční činnost provedena, pouze 2 

elektronická šetření pro ředitele školy a testování žáků 5. tříd v oblastech čtenářské gramotnosti, 

přírodovědné gramotnosti, matematiky a cizích jazyků.  

 

 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 
Čerpání rozpočtu  NIV – rok 2016 

 

Příjmy NIV celkem                                            11 955 296,- Kč 

Výdaje NIV celkem                                            11 955 296,- Kč 

z toho: 

Mzdové náklady                                         8 243 947,- Kč 

OPP                                                                             30 000,- Kč 

ZP + SP                                                                  2 795 468,- Kč 

FKSP                                                                         123 878,- Kč 

ONIV                                                                        290 750,- Kč 

Asistent ped.                                                             180 481,- Kč 

Zvýšení platů                                                            290 772,- Kč             

 

 

Příjmy školy 

Tržby z prodeje služeb – školní stravování              714 496,- Kč 

Tržby z prodeje služeb – závodní stravování             24 552,- Kč 

Úplata – zájmová činnost ŠD                                     95 400,- Kč 

Účelové dotace                                                           41 000,- Kč 

Jiné ostatní výnosy-pronájem                                       1 250,- Kč 

Čerpání fondů                                                           183 342,- Kč 

Celkem příjmy                                                     1 060 040,- Kč 

 

 

Čerpání rozpočtu města 

 

Výdaje  

Spotřeba materiálu                                                 1 279 883,- Kč 

Spotřeba energie                                                       668 515,- Kč 

Opravy                                                                      130 767,- Kč 

Ostatní služby                                                           711 784,- Kč 

Ostatní náklady z činnosti                                          95 060,- Kč 

Odpisy DM                                                                 73 380,- Kč 

Náklady na pořízení DDM                                       317 520,- Kč 

Tvorba fondu                                                            196 172,- Kč 

Výdaje celkem                                                      3 473 081,- Kč 

 

 

Příspěvek Města Dubí                                          2 584 172,- Kč 

Příjmy                                                                    1 060 040,- Kč 
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Výdaje                                                                    3 473 081,- Kč  

Zisk                                                                            171 131,- Kč   

  

Doplňková činnost 

Tržby za stravné                                                        187 487,- Kč 

Náklady                                                                     183 392,- Kč 

Zisk DČ                                                                         4 095,- Kč 

  

 

 

  

Zapojení školy v projektech realizovaných z cizích zdrojů 

► Dne 30.4. 2017 byla naše škola úspěšná v podání projektu „Happy week“ v rámci dotačního 

programu Ústeckého kraje „Volný čas 2017“, na který byla přidělena dotace 30.000,00 Kč 

► V rámci dotačního programu Ústeckého kraje „Prevence 2017“ s názvem „Chráníme naše děti 

aneb prevence rizik sociálních sítí do škol“ proběhl na škole projekt pro žáky 4. a 5. tříd s tématy 

„Kyberšikana a rizika internetu“ pod vedením lektorky paní Hany Procházkové. 

► Projekt „Zdravá školní jídelna“ (za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR) se zaměřením na 

podporu nutričně kvalitního školního stravování. Lektořem projektu je Bc. Lenka Vlčková z Krajské 

hygienické stanice Ústeckého kraje. 

► Projekt „Obědy pro děti“, finanční podpora pro školy od obecně prospěšné společnostiWOMEN 

FOR WOMEN, O.P.S. 

► Partnerství ZŠ Dubí 2 v projektu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

ESF v ČR „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“, 

registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210:  

     ● Vytvoření funkce školního asistenta, financovaného z prostředků projektu (01/17-12/18) 

     ● Studium koordinátora inkluze + vytvoření pracovního místa Koordinátora inkluze (08/17-07/19) 

     ● Stáž v Londýně 

► Projekt ZŠ Dubí 2 operační program „Výzkum, vývoj, vzdělávání“, číslo výzvy: 02_16_022 

s názvem „Zlepšování kvality vzdělávání v ZŠ Dubí 2“, s realizací 1.9. 2016 až 31.8. 2018. Celková 

výše finanční podpory činí 720.943,00 Kč. 

► V rámci KAP (Krajský akční plán) uzavřena dne 20.6. 2017 mezi ZŠ Dubí 2 a Střední školou 

AGC, a.s., se sídlem Roosweltovo nám. 5, 415 03 Teplice, „Rámcová smlouva o vzájemné 

spolupráci – „PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL“. 

► Ústecký kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy propůjčil na léta 2017 až 2019 ZŠ Dubí 

2 titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2. STUPNĚ“. 

► Další účast na projektech: 

> Ovoce do škol, 

> Sběr druhotných surovin, 

> Recyklace odpadů, 

> Ekopolis. 
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Evropské peníze pomáhají bystřické škole 

 

Již od září 2016 jsme zapojeni v projektu Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání  – 

Zlepšování kvality vzdělávání v Základní škole Dubí 2. 

Snažíme se o to, aby se naše škola stále zlepšovala ve vzdělávání žáků, podporovala všechny 

pedagogy ve všech oblastech své nelehké práce. Protože vyučujeme anglický jazyk od 1. třídy, 

pedagogové cizích jazyků studují a zdokonalují se v kurzech metodických , didaktických i 

praktických. Žáčkové jsou díky projektu doučováni podle zájmu. Všichni učitelé se pravidelně 

setkávají v týmech, provádějí tandemovou výuku, to znamená, že se v jedné hodině vystřídají  dva 

odborníci. Zvláštní a zajímavou nabídkou u nás ve škole v Dubí 2, jsou deskové hry, Děti, které se 

přihlásily, si trénují logické myšlení, úsudek, orientaci v prostoru, paměť i zdravou soutěživost. 

Kroužek vede učitel Mgr. Jakub Říha s vědomím, že je nutno neustále sledovat nejnovější trendy i 

v této problematice. Po velkých zkušenostech s vedením školy začala studovat naše paní ředitelka 

Soňa Kosová i mentoring , aby se mohla stát odborníkem i v oblastech poradenství s nezkušenými 

učiteli, v řešení lidských problémů a zvládání  stresových a konfliktních situací na pracovišti i v soukromí. 

Dvouleté období a finanční částka z Evropské Unie  ve výši 750 000,- Kč, která je určena pro všechny žáky, 

učitele i moderní výuku, určitě posune naši školu   dopředu a o kousek dál, ke spokojenosti všech.  
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Chráníme naše děti aneb prevence rizik sociálních sítí do škol“, tak zní název projektu určený 

dubským dětem ze 4. a 5. tříd základních škol. Děti se seznamovaly prostřednictvím moderovaného 

sdílení s tématy jako jsou kyberšikana a rizika internetu. Během 2-denního projektu se aktivně 

zapojovaly do společného tvoření a hledání vlastního způsobu jak předat získané informace i dalším 

dětem. Projekt finančně podpořil Ústecký kraj a je výsledkem spolupráce sociálních pedagogů, 

odborných lektorů, dětí, vedení škol a preventistou Policie ČR.  
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Oceněné děti se zapojily do environmentální soutěže, kterou pořádal Ústecký kraj s názvem 

„Chceme, aby naše město bylo čisté.“ 
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Spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Dubí 2 

a naše paní kuchařky nás i přátele z Bannewitz pohostily dobrým obědem. 
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KEVIS – krajský evidenční informační systém (školní rok 2016/2017) 

 

Identifikační tabulka  

Kód organizace  TP-O-548 

Název subjektu podle rozhodnutí  Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres 

Teplice, příspěvková organizace 

Adresa  Dubí 2, Tovární 110 

Jméno ředitele  Mgr. Soňa Kosová 

Jméno osoby odpovědné za vyplnění  Mgr. Lenka Machovcová 
 

 

Celkový prospěch žáků na ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

V 1. pol. prospělo s vyzn.  167 

V 1. pol. prospělo  68 

V 1. pol. neprospělo  2 

Ve 2. pol. prospělo s vyzn.  152 

Ve 2. pol. prospělo  78 

Ve 2. pol. neprospělo  5 
 

 

Žáci přestupující ze základní školy  

Kód organizace  TP-O-548 

Počet žáků, kteří přešli na vícel. gym.  6 

Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř  0 

Počet žáků, kteří přešli do spec. škol  0 

Z toho do spec. škol z 1. stupně  0 

Z toho do spec. škol ze 2. stupně  0 

 

 

Výsledky výchovy žáků na ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol.  4 

Počet žáků se 3. st. chov. 1. pol.  0 

Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol.  3 

Počet žáků se 3. st. chov. 2. pol.  0 

 

 

Docházka žáků ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

Zameškané hodiny celkem 1. pol.  1137 

Z toho neomluv. hodiny 1. pol.  0 

Zameškané hodiny celkem 2. pol.  13292 

Z toho neomluv. hodiny 2. pol.  137 
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Další vzdělávání interních PP v ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 

317/2005 Sb.  
20 

Počet účastníků akcí ostatní  0 

Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. 

akce  
0 

 

Účast žáků ZŠ v přehlídkách a 

soutěžích 

 

Kód organizace  TP-O-548 

Účastníci školní kolo  128 

Účastníci okresní kolo  36 

Účastníci oblastní kolo  12 

Účastníci ústřední kolo  12 
 

 
 
 
 
 
 

Závěr 
 

V tomto školním roce se naši žáci zapojili do mnoha soutěží, akcí a projektů vždy s velkou snahou, 

ochotou a zájmem. 

Jsme si vědomi, že úspěchů v tomto školním roce by nešlo dosáhnout bez podpory pedagogického 

sboru, školské rady, všech rodičů a zřizovatele Města Dubí i ostatních partnerů školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Soňa Kosová 

        ředitelka školy 
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Výroční zpráva o poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění,  

za období školního roku 2016/2017 

 

 

 

 
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

 

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 15 

 z toho:  - Magistrát města Teplice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-    

                            právní ochrany:   12 

  - Okresní soud v Teplicích:    3   

  

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:  0 

 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:  0  

 

 

E/ Veškeré dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy. 

 

 

 

 

Dubí 2 dne 27. 9. 2017 

 

 

 

 
 

 

        Mgr. Soňa Kosová  

                                ředitelka školy 
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