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1. Základní údaje o škole
Název školy

Základní škola Dubí 1

Adresa školy

Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1

Právní forma

právní subjekt

IČO

46 07 11 56

IZO

102 465 444

Způsob hospodaření

příspěvková organizace

Ředitel školy

Mgr. Bc. Jan Holub

Kontakt tel.

417 571 016

E-mail

zsdubi1@seznam.cz

www

www.zsdubi1.cz

Zřizovatel
Název zřizovatele

Město Dubí

Adresa

Ruská 264/128, 41701 Dubí

IČO

26 628 1

Statutární zástupce

Ing. Petr Pípal

Součásti školy
Základní škola, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1
kapacita:

300 žáků

Školní družina, Tovární 364, 417 01 Dubí 1
kapacita:

50 žáků

Odloučená pracoviště
Budova Tovární 364, 417 01 Dubí 1
Budova Střední 120, 417 03 Dubí 3
Budova Školní náměstí 86, 417 01 Dubí 1
Školní jídelna, Krušnohorská 203/19, 417 01 Dubí 1
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1.1 Základní údaje o součástech školy k 30. 09. 2013
Základní škola je úplná škola se všemi devíti ročníky. Výuka je realizována v běžných
třídách. Kromě běžných tříd máme 2 třídy (6 ročníků) s upraveným vzdělávacím programem
pro žáky s lehkým mentálním postižením. Již podruhé jsme otevřeli přípravnou třídu, kterou
navštěvují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Výuka probíhá celkem ve čtyřech budovách (Školní náměstí 177, Školní náměstí 86, Tovární
364 a Střední 120, Dubí 3). Škola má k dispozici tělocvičnu v budově Školní náměstí 588.
Výuka probíhá jak v klasických třídách, tak i v odborných učebnách – především pak
na 2. stupni.
Ředitelství školy a třídy od čtvrtého do devátého ročníku se nacházejí v budově Školní
náměstí 177. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy,
hudební výchovy a informatiky, dále dílna pro výuku pracovních činností. Jazyková učebna
a učebna informatiky jsou vybaveny interaktivní tabulí. K výuce slouží též moderní
multimediální učebna, kde je možno kromě interaktivní tabule s pojezdem využívat
i hlasovací zařízení a vizualizér. Ve většině tříd je televize s DVD přehrávačem. V budově
Školní náměstí 86 byla vybudována víceúčelová místnost pro pohybové aktivity. V letošním
školním roce byla využívána našimi žáky i zaměstnanci Městské policie Dubí jako posilovna.
Je zde funkční cvičná školní kuchyňka, která slouží nejen pro výuku a kroužek vaření,
ale i pro různé další školní akce.
Budova v Tovární 364 prošla během letních prázdnin (v roce, kdy oslavila 80 let od svého
otevření) výraznou obměnou – byla oděna do nové fasády a ve většině tříd došlo k výměně
nábytku.
Nachází se zde třídy prvního až třetího ročníku a školní družina. Vzhledem k nárůstu počtu
žáků v tomto školním roce, došlo i k navýšení kapacity školní družiny.
I v této budově mají žáci k dispozici ve všech třídách televizi s DVD přehrávačem, jedna
učebna je vybavena interaktivní tabulí. Školní družina má nově k dispozici čtyři místnosti.
Její kapacita je 64 žáků, v letošním školním roce byla naplněna. Družina slouží zejména pro
žáky první a druhé třídy, navštěvují ji i žáci třetí třídy. V družině pracují dvě vychovatelky,
obě na celý úvazek. V poledních hodinách v družině vypomáhá asistentka pedagoga. Družina
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funguje v době před vyučováním od 6.00 do 7.40 hodin, po vyučování od 11.40 do 16.00
hodin.
V budově Střední 120 v Dubí 3 se nacházejí 2 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro
žáky s lehkým mentálním postižením, jedna první třída a přípravná třída. I zde mají žáci
k dispozici odborné učebny pro výuku informatiky s interaktivní tabulí, učebnu pracovních
činností a učebnu hudební výchovy. I v této budově došlo k obměně nábytku a k úpravě třídy
sloužící pro pracovní činnosti. V rámci spolupráce se Střední školou sociální PERSPEKTIVA
využívají žáci tříd LMP a první třídy pro hodiny tělesné výchovy tělocvičnu této školy.
Na škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Jakožto škola, která si dává za cíl výbornou
jazykovou přípravu žáků, učíme anglický jazyk od první třídy. V první a druhé třídě mají žáci
jednu hodinu, od třetí pak tři hodiny týdně.
Od šesté třídy se žáci učí druhý cizí jazyk – německý. I německý jazyk jsme v osmé a deváté
třídě posílili o hodinu konverzace v německém jazyce. Volitelné předměty (povinné) byly
zařazeny od sedmého do devátého ročníku.
Kromě českých dětí byly u nás vyučovány i děti z jiných zemí. Ve většině ročníků jsme měli
žáky z Vietnamu. Všichni mají na území České republiky trvalý pobyt.

Součást školy

počet tříd/ oddělení

počet žáků

Přípravná třída

1

12

1. stupeň ZŠ

7

148

2. stupeň ZŠ

4

76

1. stupeň ZŠ/LMP

1

8

2. stupeň ZŠ/LMP

1

13

ZŠ celkem

14

257

Školní družina

2

60

Komentář:
Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách LMP pracovala ve školním roce 2013/2014 třída
3. + 5. + 6. LMP a třída 7. + 8. + 9. LMP.
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1.2 Materiálně technické podmínky školy
Ve všech třídách mají žáci k dispozici výškově stavitelné sestavy, televizor s DVD
přehrávačem, rádio s CD přehrávačem. Na každé budově jsou učebny s interaktivní tabulí.
Budova Školní náměstí 177 a budova Střední 120 mají k dispozici učebnu informatiky
s připojením na vysokorychlostní internet. V budově Střední 120 je deset počítačových stanic.
V budově na Školním náměstí 177 proběhla obměna starších počítačů za nové, rychlejší a
výkonnější. Učitelé mají k dispozici notebooky, které byly zakoupeny z prostředků EU peníze
školám. Škola je poměrně dobře vybavena didaktickou technikou. V budově Školní náměstí
86 je školní cvičná kuchyňka. V budově Školní náměstí 177 mají žáci k dispozici automat na
nápoje, též si mohou zakoupit svačinu. Novým nábytkem byla vybavena většina tříd v budově
Tovární 364, zde bylo i nově vytvořeno jedno oddělení školní družiny. Novým nábytkem
v budově Školní náměstí 177 byla vybavena třída hudební výchovy a jazyková učebna,
v některých třídách došlo k obměně nábytku.

V budově Střední 120 byla zakoupena

kuchyňská linka a upravena místnost sloužící pro hodiny pracovních činností. Též došlo
k obměně nábytku.

1.3 Propagace a informace o činnosti školy
Informace o činnosti školy a hlavní dokumenty školy jsou k dispozici na úřední desce školy,
na webových stránkách školy www.zsdubi1.cz. Tyto dokumenty mohou zájemci najít i
v listinné podobě na nástěnkách ve všech budovách školy. Na našich webových stránkách
jsou rodiče, žáci i veřejnost pravidelně informováni o životě školy, chystaných i
uskutečněných akcích. Lze si zde přečíst různé příspěvky o projektových dnech, školních
akcích, výjezdech do škol v přírodě (zde byli rodiče každodenně informováni), výletech atd. vše je doplněné o fotodokumentaci. Na webových stránkách je možné si přečíst i jídelní lístek
školní jídelny na aktuální týden. O činnosti školy pravidelně informujeme v příspěvcích v
„Dubském zpravodaji“.
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1.4 Údaje o školské radě
Školská rada při Základní škole Dubí 1 zřizované Městem Dubí má 3 členy, v říjnu 2011
proběhla volba členů školské rady a pro nadcházející tříleté období byly zvoleny:
člen ŠR jmenovaný zřizovatelem

Mgr. Marie Struhová (zvolená ŠR předsedkyní)

člen z řad rodičovské veřejnosti

Lucie Skleničková

člen z řad pedagogických pracovníků

Mgr. Jitka Jägerová

Školská rada na svých schůzkách schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce
2012/2013, Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 08/2012 - ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle
RVP ZV), který byl obměněn a doplněn k 1. 9. 2013. Byla seznámena s výsledky inspekční
činnosti. Dále projednala mimo jiné:
1. Zápis žáků do 1. tříd
2. Změny v přípravném ročníku
3. Plánované projekty školy
4. Oslavy 80. výročí založení školy v Tovární ulici 364
5. Akce v 1. a 2. pololetí školního roku 2013/2014
6. Kontroly v ZŠ
7. Zprávu ředitele školy pro školskou radu za školní rok 2013/2014
8. Změnu v školním řádu platnou od 1. 9. 2014 (zrušení letního režimu přestávek)
V letošním roce končí volební období členů školské rady. Vzhledem ke komunálním volbám,
které proběhnou v říjnu 2014 a tomu, že školská rada při Základní škole Dubí 1 je zřizována
Městem Dubí, jsme s předstihem vyhlásili nové volby již v červnu. Členem z řad rodičovské
veřejnosti byla i pro následující tříleté období zvolena paní Lucie Skleničková a svůj post
z řad pedagogických pracovníků obhájila Mgr. Jitka Jägerová.
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2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy
V souladu s nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje škola
vzdělání v následujících vzdělávacích oborech:
skupina 79 – Obecná příprava
79-01-C/01 Základní škola (nová soustava – RVP)

2.1 Vzdělávací programy
I. stupeň + II. stupeň Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 08/2012 -

ŘŠ; ŠVP

zpracovaný podle RVP ZV); včetně úprav platných od 1. 9. 2013
I. + II. stupeň – třídy LMP s upraveným vzdělávacím programem s výukou podle Školního
vzdělávacího programu Vše Věd pro žáky s lehkým mentálním postižením
(č. j. 01/2010 - ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV – LMP)
Školní vzdělávací program pro školní družinu zpracovaný podle RVP ZV
Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 08/2012 - ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV) přípravná třída
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3. Přehled pracovníků školy
Počet tříd

14

Přípravná třída

1

I. stupeň

7

II. stupeň

4

I. stupeň LMP

1

II. stupeň LMP

1

Počet oddělení školní družiny

2

Počet pedagogických pracovníků

26

Počet nepedagogických pracovníků

11

(včetně vedení školy)

11

Výroční zpráva 2013/2014

ZŠ Dubí 1, Školní nám. 177, okres Teplice

3.1 Údaje o pedagogických pracovnících
Vedení školy

aprobace

vyučované předměty

Ředitel školy

Mgr. Bc. Jan Holub

Vv - Ov

Ov, Pč, Tv, Vv

Zástupkyně ředitele

Mgr. Hana Dubnová

Nj, výchovný poradce

Nj, Njk

Přípravná třída

Romana Čurdová

učitelství pro MŠ

1. A

Mgr. Eva Bartůňková

dle aprobace

1. B

Markéta Kolínková

I. stupeň + spec. ped.
N; studující UJEP - I.
st.

1. C

Mgr. Jitka Jägerová

I. stupeň + spec. ped.

dle aprobace

2. třída

Mgr. Soňa Korbová

I. stupeň

dle aprobace + Aj

3. třída

Mgr. Eva Šístková

I. stupeň + spec. ped.

dle aprobace

4. třída

Hana Durneková

nekvalifikovaná

Čj, D, Vl, Př, Pč,

5. třída

Mgr. Tereza Císařová

I. stupeň + spec. ped.

dle aprobace + Aj

6. třída

Mgr. Michaela Jindrová M - Ov

M, F, Ov

7. třída

Bc. Monika Přikrylová

částečně kvalifikovaná

Aj, Tv

8. třída

Mgr. Adéla Hufová

Čj - D

Čj, D, Ov

9. třída

Šárka Walterová

N, studující PřF UJEP
Vv - Ov
Učitelství pro školy
pro mládež vyžadující
zvláštní péči

M, Inf, Tv, Rv
Čj, M, Vv, D, Př,
Prv
M, Č, Aj, Př, D,
Tv,Vv, Ch, F
do 31. 12. 2013

speciální pedagog

M, Č, Aj, Př, D,
Tv,Vv, Ch, F
od 1. 1. 2014

Třídní učitelé

4. + 5. + 6. třída LMP Mgr. Věra Brožová

7. + 8. + 9. třída LMP Mgr. Pavlína Císařová
Mgr. Jana Klímová

dle aprobace

Netřídní učitelé
Ing. Martina Blahoutová Př - Ch

Př, Ch

Mgr. Klára Chloubová

Hv - psychologie

Hv, Vl

Mgr. Michaela
Kaplanová - Brabcová

základy společenských
věd, geografie
Z, Pč
Vv, Tv, Pč
do 31. 12. 2013
Vv - Tk

Mgr. Igor Shykula
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Klára Nackeová
Asistenti pedagoga pro sociálně
znevýhodněné žáky

nekvalifikovaná

Vv
od 1. 1. 2014

Nataša Husáková

Pedagogika pro
asistenty ve školství

Bc. Rudolf Štěrba

Sociálně pedagogická
asistence - UJEP

Metodik prevence

Lenka Schvarczová

SpgŠ

5. třída

Andrea Vandlíčková

SŠ sociální Perspektiva 2. třída

Stefanie Dvorníková

SpgŠ, vychovatelství

Iveta Petrová

N - učitel,
vychovatelství

Asistenti pedagoga pro zdravotně
znevýhodněné žáky

Školní družina

13

vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD,
Pč
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3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
V tomto školním roce působilo na škole 26 pedagogů. Pedagogický sbor prošel opět obměnou
a podařilo se získat další aprobované učitele. V prosinci 2013 ukončili pracovní poměr na naší
škole dva pedagogičtí pracovníci, Mgr. Igor Shykula a Mgr. Pavlína Císařová. Na jejich místa
nastoupila Klára Nackeová, studentka UJEP a Mgr. Jana Klímová.
Věkový průměr pedagogického sboru je 39 let.
V přípravné třídě 1 pedagog, na I. stupni 7 kmenových pedagogů (2 nekvalifikovaní).
Na II. stupni 7 kmenových pedagogů (3 nekvalifikovaní). Ve třídách LMP 2 kmenoví
pedagogové.

Ve školní družině 2 vychovatelky. 2 asistentky pedagoga pro zdravotně

znevýhodněné žáky. Jedna asistentka u žákyně se zrakovým postižením, druhá u žáka
s tělesným postižením. 2 asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky, oba asistovali
ve třídách LMP a ve třídách I. a II. stupně.
Nejvyšší kvalifikovanost byla na I. stupni 86,8%. Na II. stupni byla kvalifikovanost 83,3%.
Aprobovaně byly vyučovány předměty Čj, D (částečně) M, Fy, Nj, Ch, Př, Ov, Z, Tv, Vv.

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Počet PP fyzicky
do 35 let

26
7

z toho ženy

7

bez odborné kvalifikace

1

35 – 45 let

12

z toho ženy

11

bez odborné kvalifikace

2

45 – 55 let

6

z toho ženy

6

bez odborné kvalifikace

1

55 – důchodový věk

1

z toho ženy

1

bez odborné kvalifikace

0
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Počet NP fyzicky 11 (1 dlouhodobě nemocná)
Každá budova má svou školnici. V budově Školní náměstí 177 pracuje jako školnice Ludmila
Korbelová, úklid zajišťují Bohuslava Schvarczová (na 0,75 úvazku). Radka Kubásková, která
zajišťovala úklid, je dlouhodobě nemocná. V budově Tovární 364 pracuje jako školnice
Renata Vlková a v budově Střední 120, Dubí 3 pracuje Blanka Pehaničová. Hospodaření
školy zajišťuje účetní Dagmar Pšeničková a personalistka Lenka Machalová (0,3 úvazku).
Provoz školní jídelny zajišťují: vedoucí školní jídelny Zdeňka Rudolfová (pracuje na 0,6
úvazku), kuchařky Hana Chábová, Miloslava Chábová a pomocná síla Irena Vaňkátová
(pracuje na 0, 6 úvazku).
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
V přijímacím řízení k povinné školní docházce a následném přijetí do školy bylo ve školním
roce 2013/2014 přijato 43 dětí do 1. třídy. Ve školním roce 2014/2015 otevřeme dvě první
třídy. Dodatečný odklad povinné školní docházky byl udělen deseti dětem, z toho sedmi byla
doporučena docházka do přípravné třídy. Pedagogicko – psychologická poradna Teplice
doporučila devíti dětem ve věku pěti let docházku do přípravné třídy. Všechny pocházejí ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Naše škola opětovně obdržela i pro školní rok 2014/2015
povolení k otevření přípravné třídy od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Od 1. 9. 2014 budou
tyto děti navštěvovat přípravnou třídu v budově Střední 120, Dubí 3.

4.1 Výsledky přijímacího řízení do středních škol
Z 9. třídy odešlo 23 žáků, z 8. třídy 1 žákyně. Z 9. třídy LMP 1 žák, 1 žákyně z 8. třídy LMP.
V rámci přijímacího řízení bylo na střední školu přijato 25 žáků. Na školy a učební obory
s maturitou 18 žáků, na odborná učiliště 6 žáků. 1 žákyně, která splnila povinnou školní
docházku v 8. třídě, si nepodala přihlášku k dalšímu studiu. 1 žákyně splnila povinnou školní
docházku v 8. třídě LMP a odchází na odborné učiliště. Na víceletá gymnázia z 5. třídy
v letošním školním roce nikdo neodchází.

16

Výroční zpráva 2013/2014

ZŠ Dubí 1, Školní nám. 177, okres Teplice

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ
Školní rok byl zahájen ve čtrnácti třídách s počtem 244 žáků, z toho 135 chlapců a 109 dívek.
Na prvním stupni bylo 145 žáků, na druhém 68 žáků a ve třídách LMP bylo 20 žáků.
Prospěch 1. pololetí
1. pololetí

vyznamenání

prospěl

neprospěl

nehodnocen

1. stupeň

103

50

3

0

2. stupeň

19

49

8

3

Ve druhém pololetí bylo na škole 257 žáků, z toho 141 chlapců a 116 dívek, z toho na I.
stupni bylo 160 žáků, na II. stupni 76 žáků a ve třídách LMP bylo 21 žáků.
Prospěch 2. pololetí
2. pololetí

vyznamenání

prospěl

neprospěl

1. stupeň

91

58

9

2. stupeň

15

55

15

Kázeňská opatření
Pochvala

NTU

TD

ŘD

2 z chování

3 z chování

1. stupeň

0

14

7

3

0

1

2. stupeň

17

23

11

9

2

1
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5.1 Údaje o zameškaných hodinách
V I. pololetí školního roku 2013/2014 bylo celkem 13 768 zameškaných hodin, z toho 142
neomluvených. Na jednoho žáka připadlo průměrně 56,4 zameškané hodiny, z toho 0,6
neomluvených.
Ve II. pololetí bylo 16 191 zameškaných hodin, z toho 395 neomluvených. Na jednoho žáka
připadly průměrně 63 zameškané hodiny, z toho 1,54 neomluvených.

5.2 Údaje o integrovaných žácích
Ve školním roce 2013/2014 jsme měli 16 integrovaných žáků, 4 z toho na II. stupni.
14 žáků bylo integrováno s vývojovou poruchou učení. Výuka probíhala podle individuálního
vzdělávacího plánu. Žáci docházeli pravidelně každý týden na reedukaci, kterou v tomto
školním roce vedly Mgr. Jitka Jägerová, Mgr. Eva Šístková a Mgr. Tereza Císařová. 4 žáci
jsou klienty SPC Demosthenes – centrum komplexní péče Ústí nad Labem, 12 žáků je klienty
Pedagogicko – psychologické poradny v Teplicích. Dva žáci mají zrakové postižení, jsou
klienty SPC Demosthenes – centrum komplexní péče Ústí nad Labem. Z nich jeden ze třídy
LMP má individuální integraci žáka se zrakovou vadou, druhá žákyně se zrakovým
postižením pracuje dle individuálního vzdělávacího plánu a má k dispozici asistenta pedagoga
pro zdravotně znevýhodněné žáky.
V tomto školním roce jsme pro potřeby zapojení se do RP Podpora škol uskutečňujících
inkluzivní vzdělávání vykazovali 30% sociálně znevýhodněných žáků, kteří jsou zapojeni do
běžných tříd a vzdělávají se dle Školního vzdělávacího programu Vše Věd (č. j. 08/2012 ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV). V práci se sociálně znevýhodněnými žáky jsou
každodenně využíváni asistenti pedagoga.
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5.3 Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů
Na škole pracoval preventivní tým ve složení Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel školy, Mgr. Hana
Dubnová, zástupkyně ředitele školy a výchovná poradkyně, Bc. Rudolf Štěrba, školní
metodik prevence, Mgr. Soňa Korbová, metodik prevence pro 1. stupeň. Metodici prevence
společně vypracovali Minimální preventivní program a velice úzce spolupracovali
s výchovnou poradkyní. V kompetenci výchovné poradkyně je sledování jak talentovaných
žáků, tak žáků s obtížemi, zpracování individuálních plánů pro integrované žáky. Zabývá se
rovněž výchovnými problémy, záškoláctvím, vztahy ve škole i kariérovým poradenstvím.
Školní metodici prevence v daném školním roce převážně řešili počáteční projevy šikany,
které dokázali včas rozpoznat a ve spolupráci s rodiči je zastavit. Přetrvávajícím problémem
je zvýšená agresivita u dětí mladšího věku, převážně vulgární slovní napadání spolužáků.
Bohužel jsme v letošním školním roce opět museli řešit problémy se záškoláctvím u několika
konkrétních žáků. U některých se jednalo o opakované záškoláctví. Ve spolupráci jak
s MUDr. Hanou Chržovou, tak s Magistrátem města Teplic, odborem sociálně – právní
ochrany dětí, se nám částečně podařilo tyto potíže eliminovat. Velice dobrá je i spolupráce
s Mgr. Bc. Petrou Fünfkirchlerovou, pracovnicí odboru školství a sociálních věcí města Dubí.
V uplynulém školním roce jsme zapojili žáky do charitativních projektů:
 Červená stužka – světový den boje proti AIDS, informace občanům o HIV a AIDS a
prevenci
V rámci projektového vyučování se žáci zapojili do projektu:
 Projekt Diskriminace – pochopení pojmu diskriminace a uvědomění si vlastních
postojů k tomuto problému
 Domácí násilí – pochopení významu pojmu domácí násilí a učení se netradiční formou
mimo jiné i důležitým životním dovednostem
 Projekt Zdravý životní styl – osobní bezpečí, zdravá výživa, návykové látky,
asertivita, první pomoc (4. – 9. třída + třídy LMP)
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V rámci prevence Bc. Rudolf Štěrba uskutečnil:
 Přednáškovou činnost pro I. a II. stupeň – „Prevence kriminality“ ve spolupráci
s Městskou policií Dubí, přednášky vedl pan Oto Rössler
Bližší informace v hodnocení MPP.
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6. Zájmová činnost
6. 1 Přehled zájmových útvarů
Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily pod vedením pedagogů a dobrovolníků z řad
rodičů tyto kroužky:
název kroužku

počet
žáků

vedoucí, lektor

náplň

Přípravný kroužek

Mgr. Soňa Korbová,
Mgr. Tereza Císařová

26

seznámit budoucí žáky s prostředím
školy a pedagogy, a tím usnadnit
jejich přechod z MŠ do ZŠ; náplní
kroužku bylo zábavnou formou
rozvíjet jemnou motoriku, řečové
schopnosti a smyslové vnímání

Ohebné jazýčky

Jiřina Randáčková

27

náprava vadné výslovnosti

27

hlasová a dechová cvičení, učení
nových písní a procvičení intonace a
výrazu těchto písní; prezentace školy
na veřejných vystoupeních

10

kroužek vybízel žáky k pátrání po
sousedech, kteří z jejich nejbližšího
okolí zmizeli v období 2. světové
války; šlo především o židovské
obyvatelstvo

11

děti se seznámily s různými
výtvarnými metodami, prohloubily si
základy šití, vyšívání a pletení;
naučily se plést košíky z pedigu i
papíru; vyráběly razítka; seznámily se
s keramickou hlínou; vytvářely
výrobky dle svých vlastních nápadů

16

děti se hravou formou učily zahrát
jednoduché písně na klávesové
nástroje podle upraveného notového
záznamu; naučily se několik nových
písní, které využily k různým
vystoupením;
byla
vytvořena
družinová kapela

Sbor "Konipásek"

Zmizelí sousedé

Kreativní tvoření

Veselé notičky

Mgr. Klára Chloubová
Markéta Kolínková

Mgr. Adéla Hufová

Dagmar Pšeničková
Hana Durneková
Jiřina Randáčková

Stefanie Dvorníková
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Hana Durneková,
Lenka Schvarczová

Mgr. Tereza Císařová

10

žáci 9. třídy učili mladší žáky i své
vrstevníky dovednostem s yoyem;
i přesto, že kroužek byl ze strany žáků
9. třídy po pár měsících ukončen, tak
se mladší žáci naučili různé triky;
v rámci kroužku také proběhly dvě
yoyo soutěže, které si získaly své
publikum

6

kroužek pracoval od září do konce
ledna; byl určen pro žáky 5. třídy;
dívky se seznámily s chodem
kuchyně, s obsluhou spotřebičů,
s přípravou jednoduchých pokrmů,
pomazánek a dezertů
určen pro žáky 4. a 5. třídy, zaměřen
na malbu, kresbu a kreativní tvorbu;
výrobky žáků sloužili k prezentaci
školy na školních akcích nebo si jej
žáci odnášeli jako dárky či dekoraci
domů

Výtvarný

Mgr. Tereza Císařová
Mgr. Eva Šístková

11

Taneční

Andrea Vandlíčková

25

Šikovné ruce

Mgr. Jitka Jägerová
Nataša Husáková

18

Posilování

Bc. Rudolf Štěrba

10

do kroužku chodili chlapci, někteří
chtěli snížit tělesnou váhu, někteří
naopak chtěli přibrat svalovou hmotu

Příprava na
přijímací zkoušky z
matematiky pro 9.
třídu

Šárka Walterová

15

Kroužek měl za cíl připravit žáky 9.
třídy na přijímací zkoušky z předmětu
matematika

Doučování

Mgr. Eva Bartůňková

5

procvičování nezvládnutého učiva 1.
třídy

Sportovní

Oldřich Ouředník

Florbal

Petr Horáček

15
15

22

moderní tance všech žánrů; určeno
pro žáky 1. - 5. třídy
určen pro žáky 1. C a 1. B; práce byla
zaměřena na zdokonalení jemné
motoriky a rozvoj tvořivosti žáků;
hlavní náplní bylo stříhání, lepení,
modelování, vybarvování, kreslení a
malování

sportovní hry
úvod do florbalu a pravidla hry
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
2. září 2013 vyjela vybraná skupina 20 žáků II. stupně na pětidenní jazykově – sportovní
pobyt za účasti 20 německých žáků z partnerského města Bannewitz do České Kamenice.
Našim cílem bylo pomocí připraveného programu zapojit žáky do týmové práce, procvičit si
cizí jazyky, zasportovat si. Chlapci a děvčata byli rozděleni do čtyř česko-německých skupin
po deseti dětech. V těchto skupinách po celý týden spolupracovali, tvořili, sportovali a
soutěžili. Soutěže byly jak vědomostní, tak sportovní. Naši žáci si zejména procvičili němčinu
a angličtinu, němečtí přátelé zase angličtinu a seznámili se i s českým jazykem.
Projekt „Překonej své hranice“ byl financován z Fondu malých projektů v Euroregionu
Elbe/Labe – Cíl 3.
Naše škola byla předkladatelem a organizátorem akce „Sportovní hry bez hranic 2013“, která
se uskutečnila ve dnech 13. – 14. září 2013. Pátek byl určen pro žáky dubských základních
škol, mateřské školy „Cibuláček“ a pro žáky z partnerského města Bannewitz a Possendorf.
Sobotní den 14. září se nesl v duchu sportovního klání fotbalových klubů Dubí a Bannewitz.
Hry byly též financovány z Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe – Cíl 3. Díky
finanční podpoře zřizovatele (povinná 15% spoluúčast) jsme mohli oba projekty realizovat.
V září proběhla oslava 80. výročí otevření budovy Tovární 364.
Koncem listopadu se již tradičně konalo v budově Tovární 364 „Adventní odpoledne
s rodiči“.
V únoru jsme ve škole přivítali zastupitele města Dubí pana Tomáše Zíku a pana radního
Martina Dlouhého. Oba zastupitelé žákům osmé a deváté třídy objasňovali, co obnáší jejich
práce.
Druhý březnový týden se uskutečnilo setkání s osobnostmi města Dubí v netradiční roli.
Žákům přípravné, prvních a druhé třídy přišel každý den někdo jiný přečíst pohádku. Mezi
předčítajícími byli starosta Ing. Petr Pípal, místostarosta Mgr. Jiří Šiller, členka zastupitelstva
a školské rady Mgr. Marie Struhová, vedoucí knihovny paní Heidemarie Paurová, pracovnice
odboru školství a sociálních věcí Mgr. Bc. Petra Fünfkirchlerová, paní Ludmila Fridrichová a
vedení školy.
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Po loňském úspěšném Workshopu jsme v březnu opět na naší škole přivítali žáky GS
Possendorf a Bannewitz. Společný Workshop českých a německých žáků slavnostně zahájil
starosta Města Dubí pan Ing. Petr Pípal a pan místostarosta Mgr. Jiří Šiller. Žáci pracovali ve
smíšených česko – německých skupinách a během dopoledne prošli čtyřmi pracovními
dílnami.
Žáci, kteří navštěvovali kroužek „Zmizelí sousedé“ vyjeli koncem března na exkurzi do
polského Krakova a koncentračního tábora Osvětim.
Budova na Školním náměstí 177 se otevřela veřejnosti v dubnu – uskutečnili jsme
„Předvelikonoční odpoledne“.
V květnu se opět setkalo 20 žáků naší školy s 20 žáky OS Bannewitz na společném pobytu.
Projekt „Pádluj, co ti síly stačí“ prověřil fyzickou zdatnost a psychickou odolnost všech.
Náročný a aktivitami nabitý program se uskutečnil v krásném prostředí Národního parku
Saské Švýcarsko. Tři dny jízdy na raftech po Labi, a to v úseku Schmilka – Drážďany, jeden
den lezeckého výcviku včetně lezecké stěny a lanového centra, celodenní túra spojená
s prohlídkou skalních jeskyní. Došlo k utužení navázaného přeshraničního přátelství. Opět byl
cíl projektu naplněn: všichni komunikovali, vyměňovali si zkušenosti a informace,
spolupracovali. I tento projekt byl financován z Fondu malých projektů v Euroregionu
Elbe/Labe – Cíl 3.
Škola má již několik let adoptovanou Surikatu jménem „Miki“ v ústecké ZOO. Každoročně
přispívá finančními prostředky ve výši 4 400,- Kč na její krmení.
Školní parlament již několikátým rokem organizuje před Vánocemi sbírku pro zvířátka
do útulku v Žimu.
Druhým rokem byla vyhlášena celoroční soutěže tříd o „Cenu ředitele školy“. Našim cílem
bylo motivovat žáky k lepšímu prospěchu, spolupráci a vzájemné pomoci, prezentaci tříd či
jednotlivců na veřejnosti (účast na sportovních soutěžích, olympiádách, předvánoční výzdoba
tříd, pomoc žáků II. stupně při různých školních akcích) a také sběr papíru.
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I tento školní rok žáci 9. třídy pracovali na „Ročníkové práci“. Ročníková práce je jedna
z možných forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky.
Touto závěrečnou prací by měli žáci prokázat, jak umí dlouhodobě pracovat v týmu i
samostatně, vyhledávat a zpracovat informace, či schopnost vyjadřovat se a komunikovat
v cizím jazyce, napsat text pomocí textového programu v počítači, vytvořit prezentaci. A toto
vše ve finále prezentovat a obhájit před komisí tvořenou ředitelem školy, zástupkyní ředitele,
třídní učitelkou a dalšími učiteli.
Témata ročníkových prací byla různorodá. Například „T. G. Masaryk – prezident
osvoboditel“, „Šoa v literatuře“, „Konečné řešení židovské otázky“, „Globální problémy
planety“, a jiné. Tři žáci pracovali v anglickém jazyce a jeden žák v jazyce německém.
Některé práce i samotné prezentace byly originální a velmi kvalitní. Můžeme říct, že ani
studenti středních či vysokých škol by se za takovouto seminární práci nemuseli stydět.
Pokračovali jsme v projektu OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů, jehož cílem
je zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit.
Nově vzniklý pěvecký sbor „Konipásek“, který tvoří děti z první až třetí třídy, naší školu
příkladně reprezentoval na různých vystoupeních a koncertech (Tereziny lázně). Zúčastnil se
koncertu s názvem „Kytička uvitá z písniček a tanečků“ v Krušnohorském divadle
v Teplicích.
Žáci 7. třídy se zapojili do soutěže Ústeckého kraje. V hodinách českého jazyka společně pod
vedením Mgr. A. Hufové vytvořili povídku „O kostelu Panny Marie v Dubí“, kterou doplnili
ilustrací. Soutěž proběhla pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje s
názvem „Povídky a pohádky z Ústeckého kraje“.
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7.1 Účast na kulturních akcích
 První pomoc – přednáška pro žáky 1. – 9. třídy + třídy LMP
 Účast při kladení věnců k výročí vzniku Československa – sbor „Konipásek“,
recitace: Barbora Tomanová – 8. třída, Jakub Vraný – 6. třída
 Halloween (1. - 3. třída)
 Beseda s pamětníkem panem Pavlem Horákem, který žákům vyprávěl o éře
komunismu v Československu, [26. 6. 2014 obdržel medaili za statečnost v boji za
svobodu] (9. třída)
 Koncert Severočeské filharmonie – Návštěva v ZOO (1. - 4. třída),
Rolling Rock (5. - 9. třída)
 Exkurze – „Český porcelán“ + „Dům s modrou krví“ (1. stupeň + třídy LMP)
 Návštěva výstavy „Princ a večernice“ (všechny třídy)
 Vyšetření zraku „Lví očko“ (přípravná, první třídy)
 Návštěva hvězdárny a planetária v Teplicích (5. – 9. třída)
 Vystoupení žáků na II. adventním koncertu (vybraní žáci)
 Pečení perníčků na „Adventní setkání s rodiči“ (1. B + 1. C)
 „Adventní setkání s rodiči“ – budova Tovární 364
 Návštěva muzea v Teplicích (9. třída)
 Slavnostní předání "Slabikáře" setkání žáků a rodičů (1. třídy)
 Mikulášská nadílka (všechny třídy)
 Vánoční setkání s rodiči (třídy LMP)
 Beseda „Zdravá výživa“ (5. třída)
 Chemické pokusy VŠCHT Praha (8., 9. třída)
 „Čteme dětem“ (přípravná třída, první třídy, 2. třída)
 Beseda se zastupiteli města Dubí (8., 9. třída)
 Noc s H. Ch. Andersenem (3. třída)
 „Předvelikonoční odpoledne“ – budova Školní náměstí 177
 Workshop (24 žáků ze 4. + 5. třídy, 24 žáků GS Possendorf a Bannewitz)
 Exkurze do Osvětimi (vybraní žáci)
 Prohlídka židovského hřbitova v Teplicích (vybraní žáci)
 Beseda s pamětníkem holocaustu panem Šťastným
 Aprílový den (všichni žáci)
 Návštěva skleníků přírodovědné fakulty UJEP v rámci „Dne Země“ (všechny třídy)
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 „Čarodějnice“ (pro třídy v Pozorce) - pálení Čarodějnic – odpolední soutěž o nejhezčí
masku čarodějnice a opékání vuřtů za účasti rodičů na zahradě Střední 120
 Pietní akt k výročí ukončení 2. světové války (recitace: David Červeňák – 8. třída,
Barbora Tomanová – 8. třída)
 Filmová projekce „Do Země Lidojedů“ (6., 8. třída)
 Odpolední posezení s rodiči ve třídách LMP k Svátku matek
 Ochrana člověka za mimořádných situací – teorie + praxe (1. – 9. třída)
 Den dětí ve třídách LMP
 Besedy v knihovně (1. – 5. třída)
 Divadelní představení divadla „Červená karkulka“ (přípravná třída, 1. – 3. třída, třída
LMP)
 Nocování ve škole (3., 5., 6., 7., 8., 9. třída)
 Exkurze „Památník Terezín“
 Návštěva mateřské školy (1. C)
 Návštěva předškoláků MŠ v budově Tovární 364 (MŠ Cibuláček, MŠ Dubánek)
 Vodní hrátky (1. – 3. třída)
 Kouzelník (1. – 3. třída)
 Beseda s hasičem (1. – 3. třída)
 Návštěva muzea (2. třída)
 Boxerská exhibice (vybraní žáci ze tříd LMP)
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7.2 Akce školní družiny
 Účast při sběru jablek, žaludů a kaštanů
 Přátelská setkání s družinou Dubí 2
 Celoroční soutěžně - motivační hra „Jsme šikovné, slušné a chytré děti“
 Drakiáda
 Pouštění družinové hvězdice
 Halloweenský týden
 Mikulášská nadílka
 Vánoční besídka s rodiči
 „Družinová Talentmánie 2014“
 Den matek
 Vystoupení kouzelníka
 Maškarní karneval
 Návštěva družinové babičky
 Nocování v družině
 MDD – u koní
 Beseda s policistkou – „Bezpečné prázdniny žáků“
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7.3 Účast žáků školy v soutěžích
Žáci školy se zúčastnili mnoha soutěží:
 Sportovní – plavecká štafeta měst, ringo, fotbal, florbal, vybíjená
 Soutěž OVOV se uskutečnila na úrovni školní, okresní a krajské. Během školního
roku se uskutečnila dvě školní klání nejlepších sportovců z řad chlapců a dívek
počínaje 4. a konče 9. třídou. 11 žáků se zúčastnilo okresního kola a 4 postoupili do
kola krajského, které se uskutečnilo v Chomutově. Naši školu zde reprezentovali žáci
David Slunečko (9. třída), David Hanh Bui Minh (7. třída), Anna Le (6. třída) a Denis
Šístek (4. třída)
 „Sportovní hry bez hranic 2013“
 Turnaj ve florbalu – mladší chlapci a děvčata, starší chlapci a děvčata se
zúčastnili florbalového turnaje o „Pohár České pojišťovny“ – dívky z 5. ve složení
Denisa Hadrabová, Natálie Fišerová, Barbora Charousová, Barbora Skleničková,
Tereza Vágnerová a Michaela Žižková vyhrály nejen krajskou soutěž, ale postoupily
do TOP 8 a reprezentovaly Ústecký kraj v Praze
ve florbalovém turnaji pořádaném Městskou policií Dubí ve spolupráci se ZŠ Dubí 2
starší děvčata obhájila první místo. Tohoto turnaje se zúčastnilo i družstvo chlapců.
 Městská recitační soutěž – knihovna Teplice
 Zeměpisná olympiáda
 Dubská kulturní olympiáda
 Soutěž „Novosedlický dopraváček“ (vybraní žáci 2. + 3. třídy)
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7.4 Projektové vyučování
Projekt „Školní parlament“
Žáci 4. – 9. třídy se zapojili do celoročního školního projektu „Školní parlament“. Zástupci
tříd se scházeli pravidelně každý týden. Školní parlament v letošním školním roce
zorganizoval tradiční předvánoční sbírku pro zvířata v útulku Žim. Členové Školního
parlamentu se podíleli na zajištění akce „Naše posvícení“. Jedná se o jednorázovou akci, kdy
školní jídelna vaří pouze z lokálních surovin.

Projekt „Evropský den jazyků“
Cílem Evropského dne jazyků je upozornit žáky na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit
povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě hovoří a podpořit celoživotní
jazykové vzdělávání. Učení se jazyku jiného státu je jen další způsob, jak si vzájemně lépe
porozumět a jak překonat kulturní rozdíly. Žáci naší školy se podruhé zapojili do projektu
„Evropský den jazyků“. Během září se žáci 7. a 8. třídy v hodinách německého i anglického
jazyka pilně připravovali na tento den. Jejich úkolem bylo prezentovat pohádku v cizím
jazyce a představit pohádkovou bytost. Cílem projektu bylo nejen teoretické, ale hlavně i
praktické využití jazyka. Všichni k tomuto úkolu přistupovali velice zodpovědně.
Vyvrcholením celoměsíční práce byla prezentace pro všechny žáky naší školy.
Žáci 4. – 9. třídy a žáci tříd LMP se zúčastnili projektu „Zdravý životní styl“.
Všechny třídy školy pracovaly na projektu „95. výročí vzniku Československa“ a zapojily se
do projektu „Den Země“.
100. výročí vypuknutí první světové války si žáci 8. a 9. třídy připomněli dějepisnou soutěží.
V rámci vyučovacího předmětu „Informační praktikum“ se plnil projekt „Školní noviny“.
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Průřezová témata byla realizována formou projektových dnů pro jednotlivé třídy I. a II.
stupně:
1. třída
 Ovoce a zelenina
 Zvířata
2. třída
 Jízdní kolo, osobní bezpečí
 Výstavba ZOO
3. třída
 Nemoc a zdraví
 Výstavba ZOO
4. třída
 Vliv médií
 Můj kámoš – seznámení se s asistenčním psem a různými handicapy, které lidi
omezují
5. třída
 Punam – dívka z Nepálu – práva dětí
 Státy Evropské unie
6. třída
 Trable s tělem – pojmenování svých pocitů a myšlenek, rozvíjení empatie pro bolest
druhých
 Gulliverovy cesty – rozvoj aktivní práce s textem, vedení k zodpovědnosti za své činy,
pochopení pocitu odlišnosti, respektování druhých
 Třídění odpadu
7. třída
 Cena televizní reklamy
 Putování po Evropě
 Terénní karty „Letem lesem“
8. třída
 Domácí násilí
 Zpravodajství a náš svět
 Je jen jedna Země
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9. třída
 Totalitní režim
 Diskriminace
 Životní prostředí mého okolí
Třídy LMP
 Vánoční den s rodiči
 Zimní svátky
 Den Země
 Den Evropy
 Vliv médií
 Romský den
 Vítání jara s rodiči
 Velikonoční dopoledne
 Odpolední posezení s rodiči ke Dni matek
 Výroba totemu
 Pálení čarodějnic
 Bazárek
 MDD
Přípravná třída
 Vánoční besídka pro rodiče
 Velikonoční dopoledne
 Vítání jara s rodiči
 Odpolední posezení s rodiči ke Dni matek
 MDD
 Vycházka se soutěžemi do Mstišovské obory

32

Výroční zpráva 2013/2014

ZŠ Dubí 1, Školní nám. 177, okres Teplice

7.5 Sportovní akce pořádané školou
 Plavecký výcvik žáků 2. + 3. třídy
 Ochrana člověka za mimořádných situací
 Turnaj ve vybíjené (žáci z Dubí 1, Dubí 2, Novosedlic a Proboštova)
 Pololetní finále soutěže OVOV
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7.6 Náborové akce pro žáky 9. třídy
Zástupci středních škol prezentují a nabízejí možnosti studia pro vycházející žáky. Svou
činnost prezentovaly tyto školy:
 Střední škola stavební – odloučené pracoviště Krupka
 Střední škola obchodu a služeb Teplice
 Střední škola stavební
 Střední průmyslová škola Teplice
 Střední škola technická AGC a.s.
Žáci navštívili:
 ÚŘAD PRÁCE – oddělení pro Volbu povolání (8. + 9. třída)
 ŠANCE - prezentace středních škol pro žáky 8. a 9. třídy na Gymnáziu Duchcov

7.7 Školní výlety a výjezdy do škol v přírodě
 Návštěva ústecké ZOO (4. + 5. třída)
 Návštěva zámku Jezeří (1. – 3. třída)
 Památník Terezín (výběr žáků 8. + 9. třídy)
 Vycházka do Mstišovské obory (přípravná třída; 1. A + 3. + 5. + 6. třída LMP)
 Návštěva štoly Lehnschafter v Mikulově (7., 8. + 9. třída LMP)
 Návštěva iQLANDIA Liberec (6. – 8. třída)
 Exkurze do Krakova a Osvětimi (vybraní žáci)
 Prohlídka oseckého kláštera (9. třída)
 Výjezd do Školy v přírodě Poslův Mlýn (1. – 5. třída)
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8. Škola a projekty
Během školního roku využila škola několika nabídek a zapojila se do projektů různých
institucí a organizací. Jde o projekty:
 EU peníze školám
 Inkluzívní vzdělávání
 Recyklohraní
 Veselé zoubky
 Soutěž ve sběru druhotných surovin
 Ovoce do škol
 OVOV
V tomto školním roce naše škola pokračovala v realizaci projektového záměru EU peníze
školám. Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie, konkrétně
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na
materiální a odbornou podporu pedagogů I. i II. stupně. V rámci tohoto projektového záměru
pedagogové obou stupňů vytvářejí inovativní výukové materiály, které jsou ověřovány ve
výuce. Cílem je nejen zlepšení, ale i zpestření výuky. Další šablonou realizovanou na naší
škole je individualizace výuky, umožňující škole dělit některé skupiny žáků s cílem možnosti
zkvalitnění pedagogické práce formou individuální péče. Individualizace probíhala ve 4. třídě,
kde žáci měli dělenou hodinu matematiky. Dále pak v 6. třídě v hodině anglického jazyka.
Tento projekt poskytuje i finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků,
které jsme využili především pro vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.
Výukové materiály nejen zpestří výuku českého, anglického, německého jazyka, dějepisu,
zeměpisu, matematiky a fyziky, ale pomáhají odborně pedagogům při naplňování
vzdělávacího obsahu a vzdělávacích cílů Školního vzdělávacího programu vycházejícího
z RVP. Na tento projekt jsme získali 1 180 000 Kč.

35

Výroční zpráva 2013/2014

ZŠ Dubí 1, Školní nám. 177, okres Teplice

Inkluzivní vzdělávání
Již potřetí jsme se zapojili do rozvojového programu Podpora škol, uskutečňující inkluzivní
vzdělávání. Tento RP je určen na posílení platů pedagogických pracovníků. Z tohoto RP jsme
získali 149 000 Kč, které byly rozděleny mezi všechny pracovníky, kteří inkluzivní
vzdělávání uskutečňují.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem
je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektro zařízení. V rámci tohoto
projektu učíme naše žáky třídit odpad, sbírat starý papír a PET lahve, ale také je učíme o
ekologii.
Žáci prvních tříd byli zapojeni do projektu „Veselé zoubky“. Každý žák obdržel dárek od
Drogerie DM a propagační materiál.
V soutěži ve sběru druhotných surovin bylo ve školním roce 2013/2014 sebráno 12 188 kg
starého papíru. Dále ve škole sbíráme PET lahve a PET víčka.
Žáci prvního stupně jsou zapojeni do projektu „Ovoce do škol“. V rámci tohoto projektu
dostávají žáci za pomocí evropských a státních dotací ovoce či zeleninu zcela zdarma a to 1x
týdně vždy ve středu. Cílem tohoto projektu je přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit

stravovací

návyky

a

zvrátit

klesající

spotřebu

ovoce

a

zeleniny.

Cílem projektu „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ (OVOV) je zapojení dětí a
mládeže do sportovních aktivit projektu OVOV a motivace k lepším osobním výkonům a
zlepšení fyzické zdatnosti. Patrony projektu jsou sportovci a olympijští vítězové v desetiboji
Robert Změlík a Roman Šebrle.
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9. Školní vzdělávací program
Ve školním roce 2013/2014 byly podle ŠVP vzdělávány všechny třídy. Školní vzdělávací
program ZŠ Dubí 1 nese název Vše Věd (Všeobecné vědomosti) a byl vytvořen podle
celostátně závazného Rámcového programu vzdělávání pro ZŠ, na základě zkušeností
pedagogů, podmínek školy a připomínek rodičů i žáků. Součástí ŠVP je i část pro vzdělávání
žáků s lehkým mentálním postižením, podle které jsou žáci s těmito potřebami integrováni do
tříd LMP na ZŠ Dubí 1, dále pak pro vzdělávání v přípravné třídě. Pokud si chtějí učitelé
upravit strukturu a pořadí témat učiva v rámci jednoho školního roku, mohou tak učinit v
rámci svého časově tematického plánu pro daný školní rok. Taktéž je možno doplňovat výuku
dalšími akcemi, které v ŠVP nejsou uvedeny.
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10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a
ostatních pracovníků školy
Učitelé se zúčastnili těchto seminářů:
 Pravidelné semináře výchovných poradců (Dubnová)
 Pravidelné semináře metodiků prevence (Štěrba, Korbová)
 Seminář pro učitele anglického jazyka (Přikrylová, Korbová, Císařová)
 Didaktika geometrie na II. stupni (Jindrová)
 Rozumíme penězům pro I. a II. stupeň (Jindrová)
 „Jak učit o holocaustu II“ - památník Terezín (Přikrylová, Hufová)
 Aktivující metody výuky přírodopisu na ZŠ (Blahoutová)
 Sluneční soustava, jak ji neznáme a proč je v noci tma (Jindrová, Kaplanová –
Brabcová)
 Škola v pohodě (Jindrová)
 Řešení výchovných problémů (Jindrová, Hufová)
 Základy finanční gramotnosti (Jindrová, Holub)
 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL (Hufová)
 Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala (Hufová)
 Dyslexie a dysortografie prakticky (Dubnová)
 Seminář Inkluzivní vzdělávání (Holub, Brožová)
 Seminář Leadership (Holub)
 Cvičení na rozvoj pozornosti na I. st. ZŠ (Durneková, Walterová, Císařová, Šístková)
 Jazykový kurz - angličtina (Korbová)
 Metody a formy práce se zaměřením na matematickou gramotnost a mezipředmětové
vztahy na I. stupni ZŠ (Císařová, Walterová)
 První kroky v AJ na I. stupni ZŠ (Císařová, Přikrylová)
 Smart Club (Jindrová, Walterová, Holub)
 Smart Club – cizí jazyky (Dubnová)
 Role matematiky ve světě plném informací (Walterová, Jindrová)
 Využití informačních technologií ve výuce matematiky na ZŠ (Walterová, Císařová)
 Správní řízení (Holub)
 Škola matematických dovedností (Císařová)
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11. Kontrolní činnosti
Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnila kontrolní činnost České školní inspekce. Dále
proběhly kontroly ekonomické, bezpečnostní a provozní povahy, a to ze strany zřizovatele a
Okresní hygienické stanice v Teplicích. Žádná z těchto kontrol neobjevila nedostatky v
hospodaření, vedení účetnictví, daní atd. Výsledky hygienických kontrol jsou k nahlédnutí v
ředitelně školy.
Škola má smluvně zabezpečený dohled nad BOZP. Akreditovaný pracovník každý rok
proškoluje dle potřeby zaměstnance školy s platnou legislativou a předpisy o bezpečnosti
práce s přihlédnutím k povaze náplní práce. S vedením školy též kontroluje stav zařízení
a navrhuje případná potřebná opatření. Za platné revize zařízení včetně elektro a TV
zodpovídá vedení školy.
Kontrolní činnost povahy pedagogické – tzv. hospitační činnost – zajišťuje ředitel a
zástupkyně ředitele. Dle vypracovaného plánu hospitační činnosti proběhlo 16 hospitací.
Hospitační činnost přináší informace o stavu a kvalitě výuky, o formách a metodách práce
učitele, hodnotí se realizace cílů, obsahu i celková organizace a průběh vzdělávací akce.
Výsledky zjištění jsou individuálně konzultovány s pedagogy.
V tomto školním roce pokračovala činnost metodického sdružení a předmětových komisí. Na
I. stupni pracovalo metodické sdružení pod vedením Mgr. Jitky Jägerové. Pod vedením
Mgr. Michaely Jindrové pracovala předmětová komise přírodních věd, předmětovou komisi
jazyků a dějepisu vedla Mgr. Adéla Hufová a předmětovou komisi výchov Mgr. Jan Holub.
Metodické sdružení pro třídy LMP vedla Mgr. Věra Brožová. Ve většině případů se komise
sešly za účasti pana ředitele a paní zástupkyně 4x během školního roku. Řešily se aktuální
otázky a problémy v daných předmětech, organizační záležitosti, změny ve Školním
vzdělávacím programu.
Činnost metodických orgánů přispěla nejen ke zkvalitnění samotného vzdělávacího procesu,
ale dala i prostor ke zlepšení komunikace mezi pedagogy dle jednotlivých oborů.
Průběžně je kontrolováno vedení pedagogické dokumentace.
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12. Školní jídelna
Školní jídelna je součástí školy. Své služby poskytuje nejen žákům a zaměstnancům školy, ale
též občanům města Dubí. Skladba jídelníčku vychází ze zásad zdravé výživy, na jídelním
lístku se objevilo více zeleniny i ovoce, přístup personálu je hodnocen pozitivně.
V nastoupeném

trendu

zlepšování

poskytovaných

služeb

budeme

ve

spolupráci

s pracovnicemi ŠJ pokračovat i v následujícím roce. Cílem je zvýšení počtu strávníků z řad
žáků ZŠ. Jídelna zajišťuje po dohodě s vedoucí ŠJ i stravování pro dívku, která má
bezlepkovou dietu.
Přehled počtu strávníků:

děti 6 - 10 let

60

děti 11- 14 let

30

děti 15 a více

8

zaměstnanci školy

20 - 25

cizí strávníci

25
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13. Základní údaje o hospodaření školy
ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013
Příspěvek Město Dubí
Neinvestiční dotace
Celkem

2 615 000,00 Kč
22 700,00 Kč
2 637 700,00 Kč

Výdaje
Spotřeba plynu
Elektrická energie
Voda
Drobné opravy, údržba
Servis
Revize
Materiál (všeob., kanc., tiskopisy, úklid)
Knihy, časopisy, kazety
Spotřeba potravin ŠJ
OTE (od 301,- do 2 999,- Kč)
DDHM (od 3 000,- do 40 000,- Kč)
DDNM
Učebnice
Učební pomůcky
Školní potřeby
Cestovné
Školení, poradenství
Poštovné
Telefonní poplatky
Odvoz TDO
Pracovní oděv, obuv
Praní a mandlování prádla
Náklady na plavání
Údržba programového vybavení
Akce školy - dotace MěÚ
Internet + údržba informačního systému
Ostatní služby (dopravné, sekání trávy, atd.)
DNM - do 7000 Kč
Odpisy DHM
Pojistné proti škodám
Bankovní poplatky
Výdaje celkem

879 525,98 Kč
325 527,67 Kč
91 405,64 Kč
223 258,67 Kč
80 406,30 Kč
33 648,40 Kč
106 638,57 Kč
7 561,00 Kč
435 828,34 Kč
142 777,00 Kč
302 906,00 Kč
12 681,00 Kč
19 899,00 Kč
14 954,00 Kč
96 370,05 Kč
902,00 Kč
5 340,00 Kč
4 658,00 Kč
14 655,54 Kč
44 238,00 Kč
3 939,00 Kč
6 155,60 Kč
16 500,00 Kč
46 348,18 Kč
22 700,00 Kč
98 974,00 Kč
12 543,95 Kč
71 240,40 Kč
561,00 Kč
41 678,00 Kč
10 254,50 Kč
3 174 075,79 Kč
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Příjmy
Tržby za stravné
Poplatek za školní družinu
Úroky z účtů
Pronájem
Jiné ostatní výnosy
Zúčtování RF (použití prostř. získaných z
odpočtu daně)
Zúčtování invest. fondu (malování)
Zúčtování FKSP
Příjmy celkem

432 555,00 Kč
36 200,00 Kč
7 687,65 Kč
4 071,00 Kč
5 369,00 Kč
60 211,00 Kč
23 345,00 Kč
5 271,00 Kč
574 709,65 Kč

Příspěvek Města Dubí
Příjmy
Výdaje
Zisk

2 637 700,00 Kč
574 709,65 Kč
3 174 075,79 Kč
38 333,86 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Příjmy (tržby za stravné)
Výdaje
Spotřeba potravin
Mzdové náklady
Zdravotní, soc. pojištění + FKSP
Ostatní provozní náklady
Výdaje celkem
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti

241 487,00 Kč
120 001,00 Kč
69 792,00 Kč
24 435,00 Kč
26 410,00 Kč
240 638,00 Kč
849,00 Kč

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NIV - r. 2013
Příjmy
Výdaje
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
ONIV + příděl do FKSP
Celkem výdaje
Zůstatek

11 936 359,00 Kč
8 680 674,00 Kč
2 936 792,00 Kč
318 893,00 Kč
11 936 359,00 Kč
0,00 Kč
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2013
Hospodářský výsledek činí celkem
Z toho
z příspěvku Města Dubí
z příspěvku ze SR
doplňková činnost

39 182,86 Kč
38 333,86 Kč
0,00 Kč
849,00 Kč
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola spolupracuje s Městem Dubí (jsme zapojeni do projektu „Strategický plán sociálního
začleňování Dubí 2014 – 2016“, Lokální partnerství), se Statutárním městem Teplice –
odborem školství a kultury a OSPOD, OHS, Policií ČR, HZS, Městskou policií, Hasiči Dubí
– pan Zdeněk Veřtat, Hasiči Proboštov – pan Ivo Seidl, MŠ Cibuláček, JM Post – správce
počítačové sítě, OSSZ, s kurátory, s PPP ÚK v Teplicích, která šetří nové a přešetřuje
stávající žáky s vývojovými poruchami učení a navrhuje jejich integraci, a dále s ÚP Teplice.
Našim partnerem je Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Dále
škola spolupracuje s organizací Demosthenes – centrum komplexní péče Ústí nad Labem při
tvorbě a naplňování individuálního vzdělávacího plánu pro zrakově postižené žáky, kteří jsou
integrováni v běžné třídě a pro žáka s vývojovou poruchou učení.
Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole na třídních schůzkách nebo
na konzultacích. Třídní schůzky se konaly dvakrát za školní rok.

Na třídní schůzce

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

V Dubí 1 dne 01. 09. 2014

Mgr. Bc. Jan Holub
ředitel školy
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