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TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

zpracovaná ve smyslu vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 25. 8. 2022. 

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 27. 9. 2022.  
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Základní údaje o škole 

 

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

Adresa:   Tovární 110, 417 02 Dubí 2  

IZO:    102 465 479 

IČO:      727 43 123  

Identifikátor:  600 084 680 

Telefon:  417 571 177 

E-mail:                        reditelka@zsdubi2.cz   

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 110/86 (1. stupeň Dlouhá 167/27) - kapacita  260 žáků 

2. Školní jídelna při ZŠ, Tovární 164/55         - kapacita  250 žáků 

3. Školní družina, Dlouhá 167/27 a Tovární 164/55                - kapacita    85 žáků 

 

Úplná škola se všemi devíti ročníky, ve školním roce 2021/2022 docházelo 256 žáků.  

Základní škola Dubí  2 
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  Škola pro zdravý a zodpovědný život 



 
 

 3 

 

Vedení školy 

 

Ředitelka školy: Mgr. Soňa Kosová  

 (ředitelka ZŠ je současně statutárním orgánem právnické osoby) 

Zástupce ředitele: Mgr. Lucie Tuháčková 

 

 

 

Školská rada 

 

Školská rada pracovala ve složení:  

Dagmar Kalafusová – předseda školské rady, zástupce pedagogického sboru  

Eva Rigová – zástupce zákonných zástupců žáků 

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-verzí), v roce 2020/2021 Verze VII.) 
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Personální zabezpečení činnosti školy 
 

 

1. stupeň 

Jméno, příjmení, titul Pracovní zařazení 

Lucie Vyskočilová  třídní učitelka 1. A 

Mgr. Kateřina Čapek Kottová třídní učitelka 1. B 

Karolína Čapková třídní učitelka 2. A 

Mgr. Lenka Špinková třídní učitelka 2. B 

Mgr. Dana Burgerová třídní učitelka 3. A 

Mgr. Petra Kolouchová třídní učitelka 4. A 

Mgr. Jana Znamenáčková třídní učitelka 5. A 

Mgr. Lucie Tuháčková zástupce ředitele 

Mgr. Pavla Šmídová výchovná poradkyně 

Jakub Reich učitel 

Dagmar Kalafusová vychovatelka ve školní družině 

Hana Šírová vychovatelka ve školní družině 

Lenka Marková  asistentka pedagoga + vychovatelka ve ŠD 

Lucie Kloučková asistentka pedagoga 

Eva Došková asistentka pedagoga 

Zuzana Zechelová asistentka pedagoga 

Bohumila Balounová asistentka pedagoga 

Klára Vyskočilová asistentka pedagoga 

Nina Veltruská asistentka pedagoga 

2. stupeň 

Jméno, příjmení, titul Pracovní zařazení 

Mgr. Soňa Kosová ředitelka školy + IT koordinátor 

Bc. Pavla Zajícová třídní učitelka 6. A 

Mgr. Dominika Nedvědová třídní učitelka 7. A + metodik prevence 

Mgr. Marie Hůlková třídní učitelka 8. A 

Mgr. Michaela Knotková třídní učitelka 9. A + IT koordinátor 

Mgr. Leona Zemanová učitelka 

Mgr. František Podroužek učitel 

Mgr. Hana Mertlová učitelka 

Mgr. Veleslava Bláhová učitelka 

Iveta Tvrdíková učitelka 

Lucie Potužníková asistentka pedagoga + učitelka 

Monika Wangenová asistentka pedagoga + učitelka 

Lucie Kofroňová asistentka pedagoga 
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Přehled provozních pracovníků 

 

 

Jméno, příjmení, titul 

 

Pracovní zařazení 

 

Pracoviště 

Bc. Lenka Kozáková Hospodářka školy 2. stupeň 

Pavel Šach Školník  2. stupeň 

Libor Kos Technický pracovník 1. stupeň 

Lucie Valentová Uklízečka  1. stupeň 

Zdeňka Havlíková Uklízečka  2. stupeň 

Jaroslava Šachová Vedoucí ŠJ školní jídelna 

Lenka Bendová Hlavní kuchařka školní jídelna 

Dagmar Worlová Pomocná síla  školní jídelna 

Marcela Dlesková Pomocná kuchařka školní jídelna 

Jindřiška Komínková Pomocná síla školní jídelna 

Dagmar Worlová Pomocná síla školní jídelna 

 

 

 

            Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

  Zapsáno celkem k 31. 5. 2021: 30 žáků 

  Zapsáno celkem k 1. 9. 2021: 30 žáků 

 

  Počet odkladů školní docházky: 7 žáků 

 

  Údaje o počtu integrovaných žáků 

  

   Počet integrovaných žáků:  60   

 

  Údaje o počtu žáků ve školní družině 

 

   Počet oddělení:    3 

   Počet žáků:    85 

 

  Údaje o ukončení povinné školní docházky 

  

    Počet žáků:    29 
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Přehled prospěchu školy  
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Datum Pracovník Školení 

13.9. - 17.9. 

2021 

Mgr. Kosová Soňa Kurz angličtiny - Malta 

04.10.2021 Mgr. Špinková Lenka Studium k výkonu specializované činnosti- koordinace v oblasti ICT 

6.10.2021 Bohumila Balounová Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem 

13.10.2021 Wangenová Monika Dítě s dysfunkcí …..co s tím? 

13.10.2021 Mgr. Šmídová Pavla Dítě s dysfunkcí …..co s tím? 

14.10.2021 Mgr. Burgerová Dana Aktivity do výuky na podporu čtenářské gramotnosti žáků 

14.10.2021 Karolína Čapková Aktivity do výuky na podporu čtenářské gramotnosti žáků 

14.10.2021 Mgr. Kolouchová Petra Aktivity do výuky na podporu čtenářské gramotnosti žáků 

18.10.2021 Mgr. Špinková Lenka Studium k výkonu specializované činnosti- koordinace v oblasti ICT 

14.10.2021 Mgr. Jana 

Znamenáčková 

Aktivity do výuky na podporu čtenářské gramotnosti žáků 

19.10.2021 Mgr. Kosová Soňa Kolokvium ředitelů 

2.11.2021 Mgr. Tuháčková Lucie Hra a aktivity pro rozšíření slovní zásoby ve výuce AJ na  1. a 2. stupni 

ZŠ 

2.11.2021 Vyskočilová Lucie Hra a aktivity pro rozšíření slovní zásoby ve výuce AJ na  1. a 2. stupni 

ZŠ 

2.11.2021 Mgr. Špinková Lenka Hra a aktivity pro rozšíření slovní zásoby ve výuce AJ na  1. a 2. stupni 

ZŠ 

8.11.2021 Mgr. Špinková Lenka Studium k výkonu specializované činnosti- koordinace v oblasti ICT 

11.11.2021 Ing. Knotková Michaela Dítě s hraničním chováním v ZŠ 

11.11.2021 Bohumila Balounová Dítě s hraničním chováním v ZŠ 

11.11.2021 Mgr. Dominika 

Nedvědová 

Dítě s hraničním chováním v ZŠ 

11.11.2021 Mgr. Pavla Šmídová  Dítě s hraničním chováním v ZŠ 

11.11.2021 Monika Wangenová Dítě s hraničním chováním v ZŠ 

19.11.2021 Kalafusová Dagmar Krizové situace v rodině a prevence trumatu u dětí 

25.11.2021 Ing. Knotková Michaela Revize RVP ZV- Startovací balíček- práce s daty, základy informatiky 

25.11.2021 Mgr. Zemanová Leona Revize RVP ZV- Startovací balíček-  Základy algoritmizace a 

programování 1. st. ZŠ 

29.11.2021 Mgr. Zemanová Leona Revize RVP ZV- Startovací balíček- práce s daty, základy informatiky 

12.10.- 

30.11.2021 

Mgr. Kolouchová Petra Učíme se badatelsky 

12.10.- 

30.11.2021 

Mgr. Jana 

Znamenáčková 

Učíme se badatelsky 

22.11.2021 Wangenová Monika Dítě s hraničním chováním v ZŠ 

1.12.2021 Mgr. Tuháčková Lucie Velká revize RVP a nutnmé změny ŠVP 

1.12.2021 Mgr. Kolouchová Petra Velká revize RVP a nutnmé změny ŠVP 

9.12.2021 Ing. Knotková Michaela Revize RVP ZV- Startovací balíček-  Základy algoritmizace a 

programování 2. st. ZŠ 

9.12.2021 Mgr. Kosová Soňa Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  
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9.12.2021 Balounová Bohumila Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Bláhová Veleslava Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Burgerová Dana  Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Čapková Karolína Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Čapek Kottová 

Kateřina 

Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Došková Eva Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Hůlková Marie  Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Kofronová Lucie Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Kloučková Lucie Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Ing. Knotková Michaela  Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Kolouchová Petra  Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Špinková Lenka Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Šmídová Pavla Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Vyskočilová Klára Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Vyskočilová Lucie Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Wangenová Monika Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Tvrdíková Iveta Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Tuháčková Lucie Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Bc.Zajícová Pavla  Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Zechelová Zuzana Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Znamenáčková 

Jana 

Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

9.12.2021 Mgr. Zemanová Leona  Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board  "Úroveň začátečník "  

13.1.2022 Mgr. Pavla Šmídová  Drogy ve škole 

15.02.2022 Monika Wangenová Jak být autoritou - webinář z cyklu Systemická pedagogika 

21.02.2022 Mgr. Špinková Lenka Studium k výkonu specializované činnosti- koordinace v oblasti ICT 

24.02.2022 Vyskočilová Lucie Aktivizace studentů s multimediální jazykovou laboratoří  

24.02.2022 Mgr. Tuháčková Lucie Aktivizace studentů s multimediální jazykovou laboratoří  

24.02.2022 Mgr. Kolouchová Petra  Aktivizace studentů s multimediální jazykovou laboratoří  

23.02.2022 Mgr. Hůlková Marie  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Vzdělávaní koordinátorů změny 

28.02.2022 Mgr. Špinková Lenka Studium k výkonu specializované činnosti- koordinace v oblasti ICT 

09.03.2022 Bc. Kozáková Lenka Spisová služba pro školy a školská zařízení 

10. - 11. 3. 

2022 

Mgr. Kosová Soňa Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách - Digitální 

kompetence v ŠVP a nová informatika 
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23.03.2022 Mgr. Čapek Kottová 

Kateřina 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

23.03.2022 Mgr. Špinková Lenka Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

23.03.2022 Mgr. Burgerová Dana  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

23.03.2022 Mgr. Znamenáčková 

Jana 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

23.03.2022 Mgr. Kolouchová Petra Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

23.03.2022 Čapková Karolína Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

23.03.2022 Mgr. Šmídová Pavla Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

23.03.2022 Bc.Reich Jakub  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

23.03.2022 Mgr. Tuháčková Lucie Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

23.03.2022 Vyskočilová Lucie Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 

2.3.- 

30.3.2022 

Mgr. Špinková Lenka Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k 

nové informatice 

22.03.2022 Mgr. Hůlková Marie  Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Mgr. Kosová Soňa Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Mgr. Bláhová Veleslava Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Mgr. Nedvědová 

Dominika  

Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Mgr. Podroužek 

František  

Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Potužníková Lucie Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Monika Wangenová Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Ing. Knotková Michaela  Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Bc.Zajícová Pavla  Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Mgr. Zemanová Leona  Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

22.03.2022 Tvrdíková Iveta Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

23.03.2022 Kofronová Lucie Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých 

předmětů 

24.03.2022 Ing. Knotková Michaela  Práce s informacemi, zdroji a odbornými texty 

28.03.2022 Mgr. Šmídová Pavla Pedagogická intervence 

04.04.2022 Bc.Zajícová Pavla  Digitální gramotnost v matematice (robotika, algoritmizace) 

11.04.2022 Mgr. Špinková Lenka Studium k výkonu specializované činnosti- koordinace v oblasti ICT 

27.04.2022 Karolína Čapková Hudebka nás baví 

27.04.2022 Mgr. Špinková Lenka Hudebka nás baví 

28.04.2022 Ing. Knotková Michaela  Jak nevyhořet 

28.04.2022 Mgr. Nedvědová 

Dominika 

Jak nevyhořet 
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19.05.2022 Mgr. Hůlková Marie  Agrese a agresivita u dětí a mládeže 

19.05.2022 Mgr. Nedvědová 

Dominika  

Agrese a agresivita u dětí a mládeže 

24.05.2022 Mgr. Soňa Kosová Kolokvium ředitelů 

27.05.2022 Mgr. Zemanová 

Leona  

Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství 2. stupně ZŠ a 

všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ 

04.06.2022 Mgr. Špinková Lenka Studium k výkonu specializované činnosti- koordinace v oblasti ICT 

15.06.2022 Ing. Knotková 

Michaela  

Workshop nová informatika - Doplňkové nástroje pro realizaci 

informatického myšlěníé na 2. stupni ZŠ 

15.06.2022 Mgr. Zemanová 

Leona  

Workshop nová informatika - Doplňkové nástroje pro realizaci 

informatického myšlěníé na 2. stupni ZŠ 

17.06.2022 Mgr. Hůlková Marie  Komplexní práce s třídním kolektivem - prevence a řešení problémů 

17.06.2022 Mgr. Nedvědová 

Dominika  

Komplexní práce s třídním kolektivem - prevence a řešení problémů 

15.06.2022 Lenka Marková Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Kloučková Lucie Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Mgr. Čapek Kottová 

Kateřina 

Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Mgr. Šmídová Pavla Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Burgerová Dana Mgr. Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Čapková Karolína Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Mgr. Špinková Lenka Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Mgr. Tuháčková 

Lucie 

Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Mgr. Kolouchová 

Petra  

Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Mgr. Znamenáčková 

Jana 

Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Klára Vyskočilová Robotika na 1. stupni  ZŠ 

15.06.2022 Lucie Vyskočilová Robotika na 1. stupni  ZŠ 

24.06.2022 Mgr. Hůlková Marie  Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Mgr. Nedvědová 

Dominika  

Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Mgr. Soňa Kosová Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Mgr. Zemanová 

Leona  

Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Ing. Knotková 

Michaela  

Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Bc.Zajícová Pavla  Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Tvrdíková Iveta Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Kofroňová Lucie Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Mgr. Podroužek 

František  

Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Potužníková Lucie Robotika na druhém  stupni  

24.06.2022 Monika Wangenová Robotika na druhém  stupni  
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Prevence sociálně patologických jevů - školní rok 2021/2022 

Školní preventivní program na školní rok 2021/2022 byl realizován podle dlouhodobého plánu, 

který vychází z pokynů MŠMT ČR. 

Prevence patologických jevů je zaměřena především na oblast kouření, požívání alkoholu, 

užívání drog, šikany, kyberšikana, vandalismu, krádeží, členství v sektách a také nemoci AIDS.  

Vzhledem k uplynulým rokům, spojených s pandemií covid a absencí žáků ve škole, se 

preventivní aktivity také více zaměřovaly na znovusjednocení třídních kolektivů a celkové 

upevňování třídních a mezitřídních vztahů. Tyto aktivity probíhaly také během pravidelných 

třídnických hodin, a to každé druhé úterý v měsíci.  

 

II. stupeň ZŠ 

1. Aktivity zaměřené na utužování třídních kolektivů, které byly realizovány prostřednictvím 

exkurzí, výletů a akcí mimo budovu školy i v třídnických hodinách. 

 

Společné projekty: 

7. 4. 2022 - projekt „Den Země“ - akce spojená s úklidem okolí města Dubí 

 

9. ročník: 

16. 12. 2021 - Vánoční besídka 

13. 1. 2022 - Olympia Teplice - bruslení 

24. 2. 2022 - Aquacentrum Teplice - plavání 

26. 4. 2022 - Pražský hrad - exkurze  

20. 5. 2022 - Kostomlaty pod Milešovkou - muzikál Jakoubek 

2. 6. 2022 - Den ve tmě - „Život s handicapem“ - akce organizovaná 9. ročníkem pro žáky I. 

stupně 

 

8. ročník 

16. 12. 2021 - Vánoční besídka 

21. a 24. 1. 2022 - Olympia Teplice - bruslení 

4. a 7. 3. 2022 - Aquacentrum Teplice - plavání 

20. 5. 2022 - Kostomlaty pod Milešovkou - muzikál Jakoubek 

26. 4. 2022 - Pražský hrad - exkurze  

 

7. ročník 
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8. 10. 2021 - Planetárium Teplice - exkurze 

16. 12. 2021 - Vánoční besídka, Olympia Teplice - bruslení 

20. 5. 2022 - Kostomlaty pod Milešovkou - muzikál Jakoubek 

24. - 25. 6. - školní výlet s přespáním v Autokempu Osek 

 

6. ročník 

16. 12. 2021 - Vánoční besídka, akademie 

20. 5. 2022 - Regionální knihovna Teplice - beseda 

24. 6. 2022 - Planetárium Teplice - exkurze 

 

31. 5. 2022 - část žáků 7., 8. a 9. ročníku navštívila německé město Drážďany, kde se seznámila 

se zdejší kulturou a památkami 

 

2. Aktivity naučné, poznávací a aktivity zaměřené na spolupráci a vylepšování třídních a 

mezitřídních vztahů 

 

Společné projekty: 

30. 9. 2021 - Projektový den „Den jazyků“ 

16. 11. 2021 - Projektový den „Etika a etiketa“ - pravidla slušného chování mezi jedinci i ve 

společnosti při akcích různého typu 

15. 12. 2021 - Sportovní den - projekt zaměřený na aktivní pohyb 

3. 2. 2022 - Projekt „Hrátky s angličtinou“ - reálie anglicky mluvících zemí, rozšiřování slovní 

zásoby 

11. 3. 2022 - Projektový den „Olympijské hry“ - halový fotbal mezi třídami 

23. 3. 2022 - Kino Květen Teplice - „Planeta Země 3000 - Madagaskar“; cestovatelská, 

populárně naučná přednáška cestovatele Adama Lelka 

30. 3. 2022 - Projekt „Pohádka“ - čtenářská gramotnost 

3. 6. 2022 - Projektový den „Den dětí“ - sportovní akce pořádaná žáky 9. ročníku pro ostatní 

žáky II. stupně 

9. 6. 2022 - Projektový den „Lidice“ - projekt k připomenutí násilné historické události, která 

proběhla za 2. světové války 

23. 6. 2022 - Sportovní den  
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Společné projekty 6., 7. a 8. ročníku: 

16. 3. 2022 - akce „Listování“ - scénické čtení herců Lukáše Hejlíka a Věry Hollé z knihy „Jak 

být klukem/holkou“  

 

8. ročník 

6. 1. 2021 - akce „Tonda obal“ - témata: třídění odpadu, recyklace, péče o životní prostředí 

6. 4. 2022 - přednáška „Holky jsou z Venuše“ 

 

Společný projekt 8. a 9. ročníku 

5. 11. 2021 - projekt „Jeden svět na školách“ - akce asociace Člověk v tísni, promítání filmu 

z moderní historie, beseda s pamětníkem 

 

3. Aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů 

 

Společné projekty: 

17. 3. 2022 - přednáška „Finanční gramotnost - peníze, moderní platby a její rizika“ - informace 

o nebezpečí spojeném s uvíznutím v dluhové pasti a s ní spojeným zhoršením životního 

standardu 

31. 5. 2022 - Projekt „Zdravý životní styl“ - prevence obezity, ochutnávka cizokrajného ovoce, 

správné stravovací návyky, stolování   

10. 6. 2022 - přednáška organizace BanalFatal - zaměřena na prevence úrazů páteře a míchy 

 

Ve třídě 9. A probíhal od prosince 2021 do května 2022 celoroční projekt Státního zdravotního 

ústavu „Zdravý životní styl“, zaměřující se na témata: správná životospráva, anorexie, bulimie, 

zneužívání návykových látek, psychohygiena.  

 

V týdnu od 7. - 11. 3. proběhlo ve všech třídách II. stupně dotazníkové šetření „Klima třídy“. 

Závěry dotazníkového šetření byly dále využity při práci s třídními kolektivy během výuky i 

během pravidelných třídnických hodin, které se konají vždy v úterý od 7:00.   

 

I. stupeň 

I na I. stupni probíhají pravidelné třídnické hodiny, na kterých třídní učitelky utužují žákovský 

kolektiv, hrají se žáky různé kolektivní hry a v neposlední řadě řeší problémy, které občas ve 

třídách nastanou.  
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Společné projekty: 

4. 1. 2022 - projekt „Světový den Braillova písma“ 

2. 6. 2022 - projekt „Den ve tmě“ připravený žáky 9. ročníku 

projekt „Etika“ zaměřený na pravidla slušného chování 

 

Během školního roku navštívili školu několikrát pracovníci Městské Policie Dubí s tématy: 

BESIP, Bezpečnost o prázdninách, drogy, sociální sítě a kyberšikana.  

 

V předmětech Tělesná výchova a Přírodověda byli žáci informování o tom, jak poskytnout 

první pomoc, co dělat v případě úrazu, jak se chovat v krizových situacích. 

 

5. ročník 

25. 4. 2022 - projekt „Den Afriky“ - globální problémy 

Hodiny Přírodovědy - témata: drogy, sexuální výchova, dokumenty Katka a V síti 

Přednáška k tématu „Šikana“ - p. Reich 

 

4. ročník 

Hodiny Přírodovědy - témata: drogy, sexuální výchova, dokumenty Katka a V síti 

 

3. ročník 

10. 5. 2022 Soutěž mladých zdravotníků - ocenění: 3. místo 

9. 6. 2022 - soutěž „Dopraváček Novosedlice“ - ocenění: 3. místo 

den na téma „Znaková řeč“ - představení života hluchoněmých, ukázka znakové řeči 

2. ročníky 

31. 1. 2022 - projekt „Den dětí ulice“ 

 

1. ročníky 

13. 5. 2022 - projekt „Veselé zoubky“ - ve spolupráci s Drogerií DM, správná hygiena ústní 

dutiny 
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Fotografie 

1. Kostomlaty pod Milešovkou - muzikál 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Úklid města Dubí 
 

 

 

 

 

 

 

2. Bruslení - Olympia Teplice (7. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4. Přednáška BanalFatal 

 

 
Školní parlament  

Náš školní parlament tvoří dva zvolení zástupci z každé třídy a paní učitelka Mgr. Veleslava 

Bláhová. Parlament zaměřuje každoročně svou činnost na vzájemné vztahy ve třídách a podílí 

se na tvorbě pozitivního klima tříd a školy.  
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Ochrana člověka za mimořádných situací  

I. stupeň 

 6. 9. 2021 Nácvik rychlého opuštění budovy 

Všechny třídy se urychleně přesunuly zadními dveřmi na školní zahradu. Žáci si připomněli, 

že je dobré  se při opuštění budovy držet za ruce v řetězu, pro případ snížené viditelnosti, a že 

je nepřípustné, aby se někdo vracel, nebo odpojoval od třídy. Poté si ve třídách zopakovali 

čísla tísňového volání a v modelových situacích vyzkoušeli rozhovor s operátory tísňových 

linek. 

 

17. 6. 2022 návštěva Hasičského sboru v Dubí 1 

První třídy společně se třetí třídou navštívily Hasičský sbor v Dubí 1. Žáci se seznámili 

s činnostmi a situacemi, které hasiči zažívají. Mohli si také prohlédnout a vyzkoušet pomůcky 

a oděvy, které záchranáři nosí v akci.  

 

22. 6. 2022  Projektový den – Ochrana za mimořádných událostí. 

Tradičně pořádáme každý rok projektový den, kde se snažíme připravit děti na případné 

krizové situace. Na jednotlivých stanovištích si tak mohou vyzkoušet: 

✓ modelové situace volání na tísňové linky 

✓ balení a výběr obsahu evakuačního zavazadla 

✓ základy první pomoci 

✓ orientace v terénu za snížené viditelnosti atd. 
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II. stupeň 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo 4. března 2003 Pokyn MŠMT k 

začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (č. j. 

12 050/03-22). Tento pokyn byl vydáván k zařazení problematiky ochrany člověka za běžných 

rizik a mimořádných událostí do obsahu vzdělávání ve školách a na jeho základě byla 

problematika ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU) i za běžných rizik 

rozpracována v příslušných rámcových vzdělávacích programech. I přesto, že jsou témata 

průběžně realizována napříč vhodnými předměty, rozhodli jsme se navštívit HZS stanici, 

abychom informace získali také od profesionálů, kteří mohou mluvit ze svých osobních 

zkušeností a obohatit naše znalosti k tomuto tématu.  

Dne 12. a 13. května letošního školního roku jsme tedy se žáky 2. stupně navštívili Hasičskou 

záchrannou stanici v Teplicích.  

Po příjezdu na HZS v Teplicích si nás převzali dva pracovníci - hasiči. Ti nás nejprve vzali do 

svých šaten, kde nám ukázali hasičskou výstroj a vysvětlili nám, kde jsou na ní různé 

bezpečnostní prvky, které je chrání proti popáleninám. Někteří žáci měli možnost si hasičskou 

výstroj také potěžkat, aby si udělali představu o tom, co vše má hasič na sobě při zásahu. Také 

jsme si mohli prohlédnout speciální výstroj pro práci pod vodou.      
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Dále jsme se přesunuli do míst, kde se nacházely hasičské vozy. Ty 

zajímaly naše žáky ze všeho nejvíc. Byli jsme informováni o tom, 

kolik hasičů se do kterého typu auta vejde, kde mají auta uskladněny 

pomůcky pro případ požáru či dopravní nehody. Pracovník HZS nás 

dále poučil o tom, jak bychom se měli chovat, pokud se staneme 

účastníky dopravní nehody či situace, kdy dojde k požáru. 

Dozvěděli jsme se, které kroky podniknout jako první a jak nejlépe 

poskytnout první pomoc. Ukázal nám také pomůcky, které hasiči 

při záchraně lidských životů používají. Žáci mohli také klást otázky 

a dozvěděli se spoustu nového. Například jaké vzdělání člověk 

potřebuje, aby se mohl stát hasičem, jak musí dbát o své fyzické a 

psychické zdraví, co vše hasič dělá během své pracovní doby, jak 

se vzdělává, jaké sportovní limity musí plnit, kolik stojí hasičské 

auto apod. Zajímavostí byl medvídek, kterého s sebou hasiči v autě 

vozí, a používají ho pro zklidnění dětských účastníků krizových situací. Poté jsme se přesunuli 

do pater budovy, kde jsme si prohlédli různé trenažery, na kterých hasiči zlepšují svou fyzickou 

zdatnost a cvičí své reflexy. Žáci měli poté možnost projít si průlez, kde je možné hasičům 

nasimulovat hasičský zásah. Během něj musí hasiči nejen v plné výzbroji prolézt přes a skrz 

různé překážky, ale také zachránit lidský život (pro tento případ je pro ně k dispozici figurína). 

To vše se děje v naprosté tmě. Žáci sice neměli výzbroj a nemuseli odtáhnout 90kg vážící 

figurínu do bezpečí, i tak však pro ně byla cesta náročná a na konci obdivovali všechny hasiče, 

kteří tuto činnost vykonávají 

pravidelně a v reálných 

situacích. Nakonec nás čekala 

návštěva vnějších prostor 

HZS. I zde si žáci mohli 

prohlédnout různé pomůcky, 

které hasiči používají pro 

udržení své kondice, jako je 

například kladina, kterou si 

někteří žáci zkusili rychle přeběhnout, nebo lezecká stěna. Na závěr si chlapci z 6. a 7. třídy 

zkusili smotat hasičskou hadici a zasoutěžit si v této aktivitě s profesionálním hasičem. I přesto, 

že se naši žáci velmi snažili, léta praxe se rychle ukázala a pracovník HZS nad chlapci zvítězil. 

Byli však pochváleni za odvahu i své schopnosti. Celkově jsme se dozvěděli hodně nových 
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informací a odnesli jsme si spoustu zážitků. Děkujeme tímto celému HZS Teplice za vstřícnost 

a jejich čas, který našim dětem věnovali. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Environmentální výchova - 1. stupeň  

ZÁŘÍ   

6.9. všichni Nácvik požárního poplachu 

27.9. 2. A, 2. B, 5. A Projekt – Staré pověsti české 

27.9. 3. A, 4. A Výstava Boženy Němcové, Praha 

  

ŘÍJEN   

13.10. všichni Interaktivní seznámení s kozou domácí 

21.10. všichni Projektový den - etika 

22.10. 2. A, 2. B Výlet – Boží dar, pohádková cesta 

 

LISTOPAD   

1.11.  5. A Exkurze -  Planetárium a hvězdárna 

2.11. 5. A Botanická zahrada Teplice 

11.11. 4. A Miniprojekt – Sv. Martin 

19.11. 1. A Zdobení vánočních ozdob – Krupka 

 

PROSINEC   

2.12. 1. B, 2. A Miniprojekt – Mikuláš 

2.12. 2. A Třídní akce – Pekelná třída 

3.12. 1. A Miniprojekt – Mikuláš 

3.12. 2. A Třídní projekt – Vánoce 

21.12. všichni Projektový den – Světové Vánoce 

22.12. všichni Vánoční třídní besídka  

 

LEDEN   

6.1. 1. A, 1. B, 3. A Miniprojekt – Tři králové 

6.1.  všichni Tonda obal – třídění obalu 
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24.1. všichni Školní kolo recitace 

 

ÚNOR   

18.2. všichni Projekt – Zimní olympijské hry 

23.2. 2. B, 5. A Okresní kolo recitace 

BŘEZEN   

1.3. 2. A Třídní projekt – Pravěk 

1.3. 4. A Regionální knihovna Teplice 

2.3. 5. A Regionální knihovna Teplice 

3.3. 3. A, 4. A, 5. A Finanční gramotnost 

4.3. 1. B, 1. A, 2. A, 

2. B 

Polytechnické vzdělávání 

15.3. 1. A, 1. B Čtenářská slavnost 

15.3. 2. A Výlet – Krušnohorské divadlo Teplice 

16.3. všichni Scénické čtení 

16.3. 1. B Férová škola 

18.3. 3. A Projekt – Znaková řeč 

28.3. 2. B Výlet – Duchcov 

29.3. 1. A, 1. B, 2. A, 

2. B 

Beseda v regionální knihovně Teplice 

 

DUBEN   

1.4. 1. A, 1. B, 5. A Pohádky pro 1. třídy 

4.4. 1. B Naučná stezka o jaru s motýlkem Vítkem 

5.4. 1. A, 1. B Beseda s MP 

5.4. 2. B Výlet – Litvínov, zimní stadion, zámek 

5.4. 3. A Regionální knihovna Teplice 

7.4. všichni Planetárium – mobilní projekce 

8.4.  5. A Beseda s MP 

12.4. 1. A, 1. B, 2. A Velikonoční stezka 

18.4. 4. A Velikonoční třídní dílna 

21.4. 2. A Den Země 

22.4. 1. B, 4. A Den Země 

22.4. 3. A Beseda s MP 

25.4. 1. B Den knihy 

28.4. 2. A Třídní projekt – Čarodějnice 

28.4. 4. A Regionální muzeum Teplice 

29.4. 1. B Čarodějnický rej 

 

KVĚTEN   

9.5. 1. A, 1. B Beseda knihovna Dubí 1 

9.5. 2. B Projekt – Den Evropy 

13.5. 1. A, 1. B Projekt – Veselé zoubky 

13.5. 3. A Městská knihovna Dubí 

16.5. 2. A, 2. B Městská knihovna Dubí 

19.5. všichni Výtvarná soutěž 

20.5. 1. A, 1. B Výlet – Botanická zahrada Teplice 
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25.5. 4. A Projekt – Den Afriky 

25.5. 5. A Projekt – Den Evropy 

26.5. 3. A Sportovní dopoledne 

23.5. 2. B Výlet – Farma Duchcov 

 

ČERVEN   

1.6. všichni Den dětí 

2.6. všichni Den ve tmě 

16.6. 3. A Zoopark Chomutov 

17.6. 1. A, 1. B., 3. A Hasiči Dubí 

20.6. 2. A Výlet – Výstava Harryho Pottera, Děčín 

22.6. všichni Chování člověka za mimořádných událostí 

23.6. 5. A, 2. B Střelnice Přítkov 

14.6. 2. A, 4. A Střelnice Přítkov 

24.6. 1. A, 1. B Výlet – Obora Mstišov 

28.6. 1. A, 1. B Výlet – Zoopark Chomutov 

24.6. 2. B Výlet – Národní muzeum Praha 

29.6. 4. A, 5. A Výlet Praha 

 

 

 

 

Environmentální výchova 2. stupeň 

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.  

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 2021/2022 se konaly na druhém stupni následující akce a projekty, které 

obsahovaly prvky environmentálního vzdělávání: 

• 6. 9. 2021 – Nácvik opuštění budovy v případě ohrožení mimořádnou událostí 

•  8. 10. 2021– 7. A – návštěva Planetária 

• 6. 1. 2022 - přednáška Tonda obal – program o recyklaci 
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• 23. 3. 2022 – kinoprojekce Planeta Země 3000 

•  7. 4. 2022 - Den Země – ve spolupráci s MěÚ Dubí a jeho zaměstnanci uklízela 8. a 9. 

třída ve Mstišově kolem oprámu, ostatní žáci uklízeli prostory kolem školy 

•  13.5. Exkurze do prostor  HZS Teplice – Ochrana člověka za mimořádných událostí 

•  V 9. třídě v průběhu roku  probíhal projekt Zdravý životní styl, který byl pod záštitou 

Zdravotního ústavu – žáci ve 12 celodenních blocích se seznámili z různých pohledů 

se zdravým životním stylem. 

• 3. 6. 2022 – Den dětí – plnění různých úkolů při cca 2 km trase terénem 

• 26. – 29. 5. 2022 Vodácký kurz na Berounce 
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Projekty, akce a soutěže 1. stupně  

1. A 

Interaktivní seznámení s kozou domácí 

Projektový den „Etika“ 

Slabikářová slavnost 

Výlet – zdobení vánočních ozdob v Krupce 

Miniprojekt „Mikuláš“ 

Projektový den „Světové Vánoce“ 

Vánoční besídka 

Miniprojekt „Tři králové“ 

Akce „Tonda Obal“ 

Školní kolo recitační soutěže 

Projekt „Zimní olympijské hry“ 

Polytechnické vzdělávání 

Projekt „Čtenářská slavnost“ 

Akce „Scénické čtení“ 

Projekt „První jarní den“ 

Beseda v Regionální knihovně Teplice 
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Projekt „Pohádky pro 1. třídy“ 

Beseda s městskou policií 

Mobilní planetárium 

Velikonoční stezka 

Vítání jara 

Beseda v městské knihovně Dubí 

Projekt „Veselé zoubky“ 

Třídní výlet – Botanická zahrada v Teplicích 

Den dětí 

Den ve tmě 

Návštěva hasičů v Dubí 

Třídní výlet – Obora ve Mstišově 

Třídní výlet – Zoopark Chomutov 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

1. B 

Projekt „Staré pověsti české“ 

Interaktivní seznámení s kozou domácí 

Projektový den „Etika“ 

Třídní výlet – Boží Dar, „Ježíškova cesta“ 

Miniprojekt „Halloween“ 

Miniprojekt „Dušičky“ 

Legenda o sv. Martinovi 

Slabikářová slavnost 

Miniprojekt „Mikuláš“ 

Projektový den „Světové Vánoce“ 

Vánoční besídka 

Miniprojekt „Tři králové“ 

Akce „Tonda Obal“ 

Školní kolo recitační soutěže 

Projekt „Zimní olympijské hry“ 

Okresní kolo recitační soutěže 

Polytechnické vzdělávání 

Férová škola 
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Projekt „Čtenářská slavnost“ 

Akce „Scénické čtení“ 

Beseda v Regionální knihovně Teplice 

Projekt „Pohádky pro 1. třídy“ 

Naučná stezka o jaru s motýlkem Vítkem 

Beseda s městskou policií 

Mobilní planetárium 

Velikonoční stezka zajíčka Edy 

Velikonoční besídka 

Vítání jara 

Den Země 

Den knihy 

Čarodějnický rej  

Beseda v městské knihovně Dubí 

Projekt „Veselé zoubky“ 

Třídní výlet – Botanická zahrada v Teplicích 

Den dětí 

Den ve tmě 

Návštěva hasičů v Dubí 

Třídní výlet – Obora ve Mstišově 

Třídní výlet – Zoopark Chomutov 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

2. A 

Projektový den „Staré pověsti české“ 

Interaktivní seznámení s kozou domácí 

Projektový den „Etika“ 

Třídní výlet – Boží Dar, „Ježíškova 

cesta“ 

Halloween  

Projektový den „Svatý Martin“ 

Projektový den „Světové Vánoce“ 

Akce „Pekelná třída“  

Projekt „Vánoční zvyky a tradice“  
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Vánoce ve 2. A 

Akce „Tonda Obal“ 

Školní kolo recitační soutěže 

Projekt „sv. Valentýn“ 

Projekt „Olympijské hry“ 

Projekt „Pravěk“ 

Polytechnické vzdělávání 1. stupně (robůtci) 

Návštěva Krušnohorského divadla Teplice - Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

Scénické čtení L. Hejlík 

Návštěva Regionální knihovny Teplice 

Vítání jara 

Návštěva Městské knihovny Dubí 

Mobilní planetárium 

Velikonoční stezka 

Velikonoce ve 2. A 

Projekt „Den Země“ 

Pálení čarodějnic 

Den dětí 

Den ve tmě 

Projekt „Den hudby“ 

Třídní výlet - Harry Potter, Děčín 

Třídní výlet - Zoopark Chomutov 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Střelnice v Přítkově 

 

2. B 

Projektový den „Staré pověsti české“ 

Světový den seniorů – výroba přáníček 

Interaktivní seznámení s kozou domácí 

Projektový den „Etika“ 

Třídní výlet – Boží Dar, „Ježíškova cesta“ 

Projektový den „Světové Vánoce“ 

Vánoční besídka 

Školní kolo recitační soutěže 
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Projekt „Olympijské hry“ 

Scénické čtení L. Hejlík 

Výlet do Duchcova 

Návštěva Regionální knihovny Teplice 

Vítání jara 

Výlet do Litvínova – ZS Ivana Hlinky a Zámek Valdštejnů 

Mobilní planetárium 

Projekt „Den Evropy“ 

Návštěva Městské knihovny Dubí 

Třídní výlet na farmu do Duchcova 

Den dětí 

Den ve tmě 

Projekt „Den hudby“ 

Třídní výlet – Národní muzeum Praha 

Výlet do Pohádkového lesa Hrobčice  

Třídní výlet - Zoopark Chomutov, Mikulov 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Střelnice v Přítkově 

 

3. A 

Třídní výlet do Prahy - Výstava (B. Němcová), Staroměstský orloj 

Interaktivní seznámení s kozou domácí 

Projektový den „Etika“ 

Projektový den „Světové Vánoce“ 

Vánoční besídka 

Akce „Tonda Obal“ 

Školní kolo recitační soutěže 

Miniprojekt „Tři králové“ 

Projekt „Olympijské hry“ 

Finanční gramotnost 

Scénické čtení L. Hejlík 

Miniprojekt „Znaková řeč pro neslyšící“ 

Návštěva Regionální knihovny Teplice 

Vítání jara 
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Beseda s městskou policií 

Soutěž Dopraváček 

Návštěva Městské knihovny Dubí 

Sportovní dopoledne 

Den dětí 

Den ve tmě 

Třídní výlet - Zoopark Chomutov 

Návštěva hasičů v Dubí 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Střelnice v Přítkově 

 

4. A 

Třídní výlet do Prahy - Výstava (B. Němcová), Staroměstský orloj 

Interaktivní seznámení s kozou domácí 

Projektový den „Etika“ 

Legenda o sv. Martinovi 

Den boje za svobodu a demokracii – význam a tradice 

Projektový den „Světové Vánoce“ 

Vánoční besídka 

Akce „Tonda Obal“ 

Školní kolo recitační soutěže 

Projekt „Olympijské hry“ 

Návštěva Regionální knihovny Teplice 

Finanční gramotnost 

Matematická soutěž Pangea  

Scénické čtení L. Hejlík 

Mobilní planetárium 

Beseda s městskou policií 

Velikonoční třídní dílna 

Mc Donald´s Cup 

Vítání jara 

Projekt „Den Země“ 

Návštěva Regionálního muzea v 

Teplicích  
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Turnaj ve štafetě 

Projektový den „Den Afriky“ 

Ochutnávka ovoce 

Den ve tmě 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Střelnice v Přítkově 

 

5. A 

Záložka do knihy spojuje školy – Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní 

Projektový den – „Staré pověsti české“ 

Interaktivní seznámení s kozou domácí 

Projektový den „Etika“ 

Exkurze do Planetária a Hvězdárny 

Matematická soutěž Pythagoriáda 

Exkurze do Botanické zahrady v Teplicích 

Projektový den „Světové Vánoce“ 

Vánoční besídka  

Školní kolo recitační soutěže 

Projektový den „Zimní olympijské hry“ 

Okresní kolo recitační soutěže 

Exkurze do Regionální knihovny v Teplicích 

Finanční gramotnost 

Matematická soutěž Pangea 

Scénické čtení „Listování“ 

Projektový den Musíme si pomáhat na 

téma Pohádka 

Turnaj ve vybíjené 

Mobilní planetárium 

Přednáška s policistou MP 

Den Země 

Den Afriky 

Den dětí 

Den ve tmě 

Přednáška Šikana 
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Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Střelnice v Přítkově 

Návštěva Bioparku – Gymnázium Teplice 

Výlet do Prahy 

 

         

Akce školní družiny  

I. oddělení 

Zahradní slavnost  

Beseda s policií (Bezpečnost o prázdninách) 

Jarní květiny 

Den matek  

Divadelní představení pohádka O slimákovi 

Dlabání dýní  

Velikonoce - výroba kuřátek z piškotů 

Návštěva u paní Červenkové (pionýrská skupina Dubí) 

Halloween 

Jarní výstava o bylinkách u paní Procházkové 

Vystoupení  v domově seniorů 

Malování hrnečků 

Masopustní karneval  

Tvorba přáníček pro IZS 

Návštěva ZUŠ  

Pohádková cesta lesem 

Výroba vánočních svícnů 

Seznámení s IT učebnou 

Soutěž Dopraváček 

Výroba draků 

Výroba přání pro Domov seniorů v Dubí 1 i Senior centrum v Dubí 3 

Výroba přání pro pracovníky Penny marketu v Dubí 

Soutěž ve zdravovědě 
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II. oddělení 

Dům porcelánu s modrou krví - Výstava perníku 

Soutěž o nejrychlejší opičku 

Sportovní soutěže družstev 

Školní knihovna: beseda s Mgr. Petrou Kolouchovou a výroba záložky do knihy 

Beseda: Den české státnosti 

Obrázek se zakomponováním přírodnin 

Prohlídka volební místnosti 

Beseda: Úcta k dospělým a starým lidem 

Dům porcelánu s modrou krví - Prohlídka stálé expozice 

Beseda: Ohleduplné chování k přírodě, její ochrana, třídění a likvidace odpadu 

Halloween: tradice, soutěže, tanec 

Beseda: 17.11. Den boje za svobodu a demokracii 

Beseda: Šikanování, nevhodné chování, vandalismus, rasismus 

Výroba vánočního přání 

Beseda: Zvyky a tradice Vánoc 

Beseda: Kamarádství, udržování kamarádských vztahů 

Výroba papírového "těžítka" 

Soutěžní odpoledne na interaktivní tabuli 
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Beseda: Výchova ke zdravému životnímu stylu - správné stravovací návyky, pitný režim  

Beseda: Zimní olympijské hry + ztvárnění sportů výtvarnou formou 

Beseda: Vztahy v rodině 

Masopust: zvyky, tradice, soutěže 

Beseda: Pravidla soužití 

Beseda: Člověk ovlivňuje přírodu svým chováním - negativně i pozitivně 

Beseda: Porozumění, úcta, tolerance 

Dům porcelánu s modrou krví - Výstava keramiky Milana Pekaře 

Návštěva Dubíčka pod vedením paní Marcely Červinkové 

Beseda: Vyrovnání se s vlastními nedostatky a neúspěchy, jejich přijímání 

Beseda: Tradice Velikonoc 

Beseda s městským strážníkem O. Rosslerem 

Beseda: myslivec J. Lacina - Myslivost 

Výroba motýlků ve spolupráci se 3. odd. ŠD 

Návštěva kamarádů ŠD ZŠ Dubí 1 

Dům porcelánu s modrou krví: Výstava originálních kostýmů z filmových pohádek 

Beseda: městský strážník Ota Rossler - Prázdninová nebezpečí 

Zahradní slavnost 

Návštěva 2. st. s paní ředitelkou Mgr. Soňou Kosovou 
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III. oddělení 

Výstava perníčků (Dům porcelánu) 

Návštěva u koníků – RANČE 

Beseda: Poznáváme houby 

Výroba muchomůrky 

Odpoledne s pejsky    

Sportovní odpoledne 

Výroba stonožky     

Karneval  

Tvoříme z kaštanů   

Výstava kostýmů (Dům porcelánu)   

Dopravní výchova    

Výroba stromečků do domova seniorů 

Výroba vánočních dárků 

Návštěva tanečního kroužku 

Vánoční odpoledne                  

Tři králové 

Sněhové odpoledne 

Malujeme do sněhu 

Družinové vysvědčení 

Kniha pro paní Věru 

Výroba stolní hry 

Karneval 

Kniha je můj kamarád 

Výroba dárků k MDŽ 

Účast na soutěži – BEZPEČNÝ CYKLISTA, TŘIKRÁT CO! 

Výroba dárků ke dni učitelů 

Velikonoční tvoření 

Beseda – VELIKONOCE 

Návštěva centra Dubíčko 

Tvoření ke dni MAMINEK 

DIVADLO V KRABICI 

Beseda – RODINA 

Pohádková cesta 3. odd. + 1. odd. (v rámci sdružování dětí) 
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Společné tvoření 3. odd. + 2. odd. (v rámci sdružování dětí) 

Školní družina v IT UČEBNĚ 

Den dětí 

Tvoření – DEN OTCŮ 

Zahradní slavnost ŠD 

Družinové vysvědčení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Projekty a akce 2. stupně  

30. 9. Projekt Den jazyků 

8. 10. Kurz zdravého životního stylu – SZÚ (9. třída) 

   - proběhlo celkem 12 setkání během školního roku 

8. 10. Návštěva planetária - 7.třída 

5. 11. Projekt Jeden svět na školách 

12. 11. Projekt Halloween 

16. 11. Projekt Etika a etiketa 

14. 12.  Přednáška Nebezpečí internetu – 6. třída 

15. 12. Sportovní den 

16. 12. Projekt Vánoce + Bruslení 

17. 12. Vánoční akademie 

6. 1. Beseda o recyklaci Tonda Obal 

3. 2. Projekt Hrátky s angličtinou 

10. 3. Literární soutěž Zlatá propiska 

11. 3. Projektový den Olympijské hry 
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16. 3. Listování (scénické čtení) 

17. 3. Projekt Finanční gramotnost 

23. 3. kinoprojekce Planeta Země 3000 – Madagaskar 

24. 3. Mobilní planetárium - Ze země do vesmíru 

30. 3. Projekt Pohádky 

7. 4. Projekt Den Země 

26. 4. Exkurze Pražský hrad (8. a 9. třída) 

13. 5. Exkurze u HZS Teplice 

20. 5. Beseda v Regionální knihovně Teplice – 6. třída 

20. 5. Muzikál Jakoubek 

26. - 28. 5. Vodácký kurz 

31. 5. Projekt Zdravý životní styl 

31. 5. Exkurze Historické Drážďany 

3. 6. Den dětí  

9. 6. Projekt Lidice 

10. 6. Přednáška BanalFatal – Život vozíčkáře 

16. 6. Přednáška Etiketa ve škole 

21. 6. Den zájmů 

22. 6. Přednáška První pomoc 

23. 6. Sportovní den 

24. 6. Třídní výlet 6. A - Hvězdárna Teplice 

           Třídní výlet 7. A - Kemp Osek 

            Třídní výlet 8. A - Premiere Cinemas - Jurský svět 

            Třídní výlet 9. A - Jump arena 

29. 6. Rozloučení s 9.třídou 

30. 6. Slavnostní předávání vysvědčení 9. třídě na Městském úřadě v Dubí za účasti pana 

starosty Ing. Petra Pípala 
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Kariérové poradenství v 9. třídě  

23. 9.      Beseda s pracovnicí Úřadu práce Teplice 

21. 10.    Nábor SPŠ a Gymnázium Duchcov 

11. 10.   ŠANCE 2021 – veletrh středních škol  

25. 10.   SPŠ a Gymnázium Duchcov 

8. 11.     Nábor SŠ Obchodu a služeb  

15. 11.   Nábor SŠ Stavební a strojní  

18. 11.   Nábor SŠ AGC  

9. 12. Prezentace oborů na Střední průmyslové škole 

16. 12. Prezentace oborů na SŠ Stavební a strojní 

+ 

10. 6. Prezentace oborů na SŠ Obchodu a služeb (8. třída) 
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Sportovní akce 

I. stupeň 

Oproti minulému školnímu roku 2020/2021, kdy všem akcím a událostem zabránil Covid-19, 

se v letošním roce mohli žáci I. stupně zúčastnit několika sportovních akcí, turnajů a 

sportovních výcviků.   

 Žáci a žákyně se zúčastnili a školu reprezentovali v těchto soubojích: Štafetový běh, 

florbal, vybíjená, McDonald cup. Sportovním projektem školy byl projekt „zimní olympijské 

hry“. Žáci 2. a 3. třídy zahájili své plavecké výcviky.  

 

Projekt Zimní olympijské hry  

Jelikož nám v tomto roce 4. února 2022 začaly zimní 

olympijské hry, na 1. stupni byl 18. února uspořádán projekt 

na stejné téma. Žáci a žákyně měli možnost si na vlastní kůži 

vyzkoušet mnoho sportovních aktivit. Mezi stanovišti bylo: 

rychlobruslení, biatlon, skoky na lyžích, hokej, jízda na 

bobech, lyžování. Další aktivitou byla výroba třídních vlajek 

+ společný pokřik.  
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SPORTOVNÍ REPREZENTACE NAŠÍ ŠKOLY 

McDonald CUP  

21. 4. 2022 se naši žáci 4. a 5. třídy zúčastnili 

fotbalového turnaje s názvem McDonald CUP. 

Turnaj se konal na Základní škole Maršovská. 

Naši chlapci obsadili krásné 2. místo a odvezli si 

domů a do školy stříbrnou medaili.  

 

 

 

Štafetový běh  

29. 4. 2022 se vybraní žáci1. stupně zúčastnili 

závodu ve štafetovém běhu. Závod se konal na 

městském stadionu v Krupce. Naše děti 

nevybojovaly první příčky tabulky, ale o to víc si 

to užily a ze závodů přijely nadšené.  

 

 

 

 

Florbalový turnaj 

V úterý, 7. 6.2022, naši nejmenší žáci prvních a 

druhých tříd reprezentovali naši školu v turnaji ve 

florbalu. Tento turnaj se konal ve sportovní hale 

v Krupce. Naši žáci vybojovali 5. místo.  

 

 

 

 

Vybíjená  

Další sportovní akcí, kde nás naši žáci 

reprezentovali, byl turnaj ve vybíjené. 

Naši školu zastupovali žáci a žákyně 4. a 

5. třídy. Turnaj se konal 5. dubna 2022 na 

ZŠ Edisonova. Žáci obsadili 4. místo. 
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Zahájení plaveckých výcviků  

Jako každý rok se  i v letošním školním roce a 

druhé a třetí třídy zúčastnily plaveckého výcviku 

na ZŠ Edisonova. Plavecký výcvik je v rámci 

tělesné výchovy a je povinný. Je rozdělen do 

deseti lekcí, kdy se žáci učí různým plaveckým 

technikám a metodám, seznamují se s vodou a 

odbourávají případný strach, který mají. 

 Jako první se plaveckého výcviku 

zúčastnila třída 3. A. Plavání začalo 13. 1. 2022, skončilo 24. března 2022. Poslední hodiny 

žáci závodili v závodech, kde za chlapce zvítězil Denis Matějka a za děvčata Jana Doležalová. 

Žáci po skončení lekce dostali svá mokrá vysvědčení.  

 Po 3. A začaly na plavání dojíždět třídy 2. A a 2. B. Plavecký výcvik dětem začal 1. 4. 

2022 a skončil 10. 6. 2022. Všechny děti plavecký výcvik zvládly. Naučily se plavat kraulové 

a znakové nohy, splývat, plavat na zádech, potápět. Na konci výcviku si stihly zazávodit, kde 

za děvčata vyhrála Anička Hatašová z 2. B a za chlapce Jakub Siedtmann z 2. A. Výherci 

závodů dostali diplom a všichni si z plavání odnesli svá mokrá vysvědčení.  

 

II. stupeň 

V průběhu podzimu ještě trvala omezení způsobená Coronavirem a to nepřálo ani konání 

sportovních soutěží. Až před Vánoci jsme mohli uspořádat alespoň v rámci školy sportovní den 

v hale Na Rudolfce – děti hrály florbal a v naší tělocvičně přehazovanou. V druhém pololetí již 

bylo mnohem více akcí a turnajů. 

 

Akce Datum a místo Výsledek 

Bruslení 21 1. 2022 Projekt v rámci školy 

Zdravověda 21.3. 2022 Projekt v rámci školy 

Basketbal 11.5. 2022 Sportovní hala Teplice 8. místo 

Thaibox 1.3. 2022 Areál Řempo Seminář 

Halový fotbal + olymp. hry 11.3. 2022 Projekt v rámci školy 

Minifotbal 27.4. 2022 ZŠ Koperníkova 2. místo 

Den dětí 3.6. 2022 ZŠ Dubí 2 Projekt v rámci školy 

Plavání 8.6. 2022 ZŠ Dubí 2 Projekt v rámci školy 

Sportovní den 23.6 2022 ZŠ Dubí 2 Projekt v rámci školy 
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V rámci hodin tělesné výchovy jsme plnili ŠVP návštěvami plavecké haly v Teplicích. 

V zimních měsících jsme navštívíli ledovou plochu u Olympie a děti si zabruslily. Všechny 

chlapecké skupiny se v průběhu měsíce března a dubna zúčastnili semináře Thaiboxu 

v tělocvičně v areálu Řempa. Do sportovních aktivit lze zařadit i oslavy Dne dětí 3. 6. – kdy 

děti absolvovaly terénní běh s překážkami a úkoly na stanovištích. 

Koncem školního roku proběhl Sportovní den v prostorách areálu „Rudolfka“ Děti si 

vyzkoušely řadu sportů, mezi nimi byl například i pétanque či stolní tenis. 

Nejobsazovanějšími sporty byly ale přehazovaná, fotbal či florbal. 

 

 

 

 

 

Humanitní projekty a soutěže 

     V průběhu školního roku 2021/2022 se žáci zapojovali do literárních soutěží, které byly 

často spojeny s výtvarným projevem - Vícejazyčnost je bohatství, Svět očima dětí 2022.  

     V soutěži Vícejazyčnost je bohatství, kterou vyhlásil Dům národních menšin v Praze, děti 

 z celé republiky dokazovaly, že čtou i píší v dalším jazyce. Své povídání doprovodily i obrázky. 

Se španělským textem soutěžila Ivana Rutschová. Letošním tématem byly pověsti a legendy. 

V této celostátní soutěži obsadila Ivana 2. místo. Psala mexickou pověst O plačící dívce.  
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     Pravidelně spolupracujeme s programem Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. 

Tentokrát jsme v rámci tohoto programu pro naše osmáky promítali film Neznámí hrdinové: 

Ta krásná holka z vily nad řekou, který dětem přiblížil osudy mladých žen, které pro své 

zásadové životní postoje skončily v padesátých letech minulého století na dlouhá léta ve vězení. 

Po promítání filmu, v druhé části projektu, dětem o životě za minulého režimu vyprávěla paní 

Mgr. Hana Mertlová. Děti hlavně zaujalo vypravování o běžném školním dni a posudcích, které 

každého provázely na jeho profesní cestě. Žáci byli vypravováním nadšeni, líbily se i fotografie 

z rodinného alba, a paní Mertlovou odměnili na závěr upřímným potleskem.  

     Žáci deváté třídy se letos opět zúčastnili literární a výtvarné soutěže Svět očima dětí 2022 

s tématy Hrozba jménem terorismus a Stop šikaně. Ve všech třídách druhého stupně pak 

proběhla školní literární soutěž Zlatá propiska, téma prózy měl každý ročník jiné, ale v poezii 

všichni psali básně o maminkách. Objevilo se hned několik nadaných talentů a porota udělila i 

mimořádné ceny, např. Vladyslavě Mitrové za její báseň o mamince v ukrajinském jazyce. 

     Do speciální soutěže Anglického gymnázia Praha pro romské děti Dýně pro všechny jsme 

poslali příspěvek Pavlíny Kimové z 8. A, která měla za úkol dokončit předepsanou povídku a 

nakreslit k ní ilustraci. Její práce i obrázek budou vystaveny v Praze, i když nezvítězila. 

     Společnost Women for Women, o. p. s. v druhém pololetí tohoto roku vyhlásila literární 

soutěž s tématem - Jak si představuji svůj život v České republice za 5 až 10 let. Soutěži se 

věnovali žáci osmé a deváté třídy. Výsledky zatím neznáme. 
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     Radost z příchodu Vánoc si tentokráte 

žáci konečně užili společně, nejen při 

tradičních třídních besídkách, ale i při 

školní akademii, kterou pro ostatní žáky 

zorganizovala 9. třída. 

Naše tělocvična se tak opět mohla změnit 

v kulturní stánek. Děti všech tříd druhého 

stupně si postupně předvedli svá hudební, 

taneční i soutěžní vystoupení. Na závěr si 

všichni zatančili a popřáli si krásné 

Vánoce. 

 

 

 

      

 

 

 

Hodiny českého jazyka letos 

ozvláštnil projekt Vánoce – 

tradice a zvyky pro 6. a 8. 

třídu a pro všechny žáky 

projekt Pohádky v rámci 

března – Měsíce knihy. Ke 

čtení knih vybídl naše žáky i 

herec Lukáš Hejlík a jeho 

kolegyně Věra Hollá svým 

představením Jak být 

klukem/holkou v programu 

Listování.  

 

     Dílčím dějepisným projektem v 8. A byla práce metodou CLIL – Napoleon Bonaparte, 

vědomostní projekt Jak Marie Terezie změnila lidem život. Devátá třída si připomněla 

moderní historii v miniprojektu Černobyl. Osmá i devátá třída se v průběhu roku zapojily do 

mezinárodního projektu Krokus. Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust 
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Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro a kulturu Židovského muzea v 

Praze. HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na 

podzim zasadí do tvaru Davidovy hvězdy. Do sázení a péči o květiny se zapojili i mladší žáci. 

Každá třída se zúčastnila i několika poznávacích miniprojektů na toto téma, především v oblasti 

práce s historickými materiály a analýzou fotografií. Takovéto badatelské práci se věnujeme 

v moderní historii i v běžné výuce, pracujeme s portálem HistoryLab. cz. 

 

 

     Každý rok se pravidelně snažíme žákům přiblížit i významná místa naší historie. 26. 4. jsme 

navštívili Pražský hrad s průvodcem a prošli se historickým centrem našeho hlavního města. 

Počasí dětem přálo a pro všechny to byl mimořádný zážitek. 

 

 

 

     I v dějepise letos proběhlo školní kolo olympiády – vítězem byl Adam Bhija z 9. A. Bohužel 

v okresním kole se již neumístil. Vědomostní online soutěže o historii Lidice pro 21. století se 

zúčastnil Marek Vonášek. Letošnímu 80. výročí lidické tragédie jsme se věnovali také ve 

zvláštním celoškolním projektu. 
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      Žáci 8. třídy se zúčastnili internetové online badatelské hry Tajemství vojenského kufříku 

pro 1. světovou válku, pořádané Vojenským historickým ústavem v Praze. Zjišťovali a 

sestavovali životopisy našich vojáků, kteří bojovali na různých frontách, v různých legiích, ale 

i v armádě Rakouska - Uherska. Žáci 9. třídy se zapojili do obdobné badatelské hry pro 2. 

světovou válku. 

     Naše škola se pravidelně účastní i olympiád v českém jazyce. I letos proběhlo školní kolo.  

V českém jazyce do okresního kola postoupil vítěz školního kola – Marek Vonášek. Ten získal 

v okresním kole krásné 2. místo.  

     Třída 7. A absolvovala v rámci zeměpisu exkurzi do teplického planetária s tématem 

Sluneční soustava. 6. třída pak pracovala v hodinách na projektu Záhady sluneční soustavy. 

Všechny třídy 2. stupně pak mohly zažít Mobilní planetárium, které žákům promítalo filmy o 

vesmíru v improvizovaném stanu na strop v tělocvičně. Tento zážitek se všem mimořádně líbil. 

 

Letos jsme mohli opět vyrazit do Teplic na filmové představení Planeta Země 3000 – 

Madagaskar, které svým slovem provází sám cestovatel Adam Lelek, a na závěr dětem 

odpovídá i na dotazy. 

     Žáci 7. A věnovali v zeměpise i miniprojektu „Objevujeme Evropu“. 
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     V předmětu výchova k občanství se pravidelně věnujeme rozvoji zdravého životního 

stylu. Letos naši deváťáci absolvovali v průběhu roku celý kurz takovýchto akcí. Všichni žáci 

pak pracovali v projektu Zdravá výživa. Letos jsme pro všechny třídy zorganizovali přednášku 

Holky jsou z Venuše, kluci z Marsu, která se věnovala vývojovým problémům dětí 

v jednotlivých třídách. Opakovaně také zařazujeme do výuky přednášky ve spolupráci 

s Městskou policií Dubí na téma Právo, trestní odpovědnost a občanské průkazy. Zlepšit 

vzájemné vztahy dětí v kolektivu jsme se snažili i opakovanými přednáškami na téma Etika a 

etiketa. 

     Třída 8. A ve VKO absolvovala miniprojekt Demokracie. Žáci si sami vytvořili své 

politické stravy, pracovali na svých programech, které pak prezentovali ostatním. Dle fiktivních 

demokratických voleb a jejich výsledků pak žáci sestavovali vládu ČR. Určených rolí se žáci 

ujali zodpovědně, jejich debaty byly věcné, občas horlivé se snahou dosáhnout daného cíle. 

     Letos jsme pokračovali již v pátém ročníku školního časopisu Kurikulum. Náplní jsou 

hlavně literární práce našich žáků, ale i zprávy, interview, ankety a recenze akcí. Celkem jsme 

vydali čtyři čísla.  

    I v příštím školním roce plánujeme zapojit se sérií projektů do oslav významných výročí, 

dále rozvíjet humanitní předměty a podněcovat děti k účasti v soutěžích a olympiádách. 

 

 

Reportáže v regionální televizi Ústecko 24.cz 

• Naše nové IT učebny 

• Hudební kroužek 

• Úklid Města Dubí žáky ZŠ Dubí 2 

• Kronika Města Dubí a její kronikářka Mgr. Soňa Kosová 

 

Čtenářská gramotnost 

I.stupeň 

 V letošním školním roce byla opět zpřístupněna školní knihovna žákům 1. stupně, která 

se nachází v prostorách nové učebny Informatiky. Žáci si mohli chodit půjčovat knihy každý 

pátek. Dětem byly zakoupeny nové knihy mezi nimi například i dětský bestseller Písečníci a 

bludný asteroid od Václava Dvořáka. 

 I tento školní rok se naše škola zúčastnila 12. ročníku mezinárodního projektu Záložka 

do knihy spojuje školy, do kterého nás přihlásili paní učitelky Hůlková a Bláhová. V rámci 
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projektu se spojí vždy dvě školy jedna z České republiky a jedna z republiky Slovenské, které 

si vzájemně vymění záložky. Letos jsme spolupracovali se školou, která sídlí nedaleko 

Komárna v obci Dulovce. Děti tvořily se zaujetím a nadšením volnou technikou záložky na 

téma Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní. 

 Vybraní žáci 1. stupně v únoru reprezentovali naši školu v recitační soutěži. Nejprve se 

všichni zúčastnili školního kola, kde komise složená z paní učitelek Kolouchové, Špinkové, 

Znamenáčkové a paní zástupkyně Tuháčkové, vybrali vždy dva zástupce z každé kategorie, 

kteří se potom zúčastnili okresního kola v Základní umělecké škole Teplice. 

 V hodinách čtení jsme od 2. třídy napříč všemi ročníky pravidelně zařazovali čtenářské 

dílny, kdy si děti přinesly své knihy z domova, našly si ve třídě klidné místo, kde jim bylo 

dobře, a četly si. Potom jsme si v komunikačních kruzích povídali, o čem jsme četli a plnili 

další úkoly k textu.  Cílem této učební metody je přimět děti odložit moderní technologie, 

zastavit se a začít číst knihy, přivést děti k lásce ke čtení a naučit je přemýšlet, o tom, co čtou, 

o postavách, jejich jednání a vytvářet si názor na čtené knihy. Dále si žáci si od 3. třídy pečlivě 

vedli čtenářské deníky o přečtených knihách. Počet knih, které měli přečíst, se lišil dle ročníku.  

V září jsme se v rámci projektu Staré pověsti české na 1. stupni vrátili do doby 

praotce Čecha, vévody Kroka  a dalších postav z našich pověstí. V první části projektového dne 

se děti ve svých třídách seznamovaly s jednotlivými pověstmi. V druhé fázi potom žáci ze všech 

tříd vytvořili smíšené týmy a stali se z nich detektivové, kteří při plnění jednotlivých disciplín 

získávali indicie, které je přivedly na stopu oběti těžkého zločinu. Na stanovištích děti 

sestavovaly dvojice postav ze Starých českých pověstí, skládaly obrázkové osnovy, luštily 

křížovky, doplňovaly nebo opravovaly texty. Nakonec všechny skupiny zjistily, že naší obětí 

byl svatý Václav. Žáci pracovali s chutí a plným nasazením. Projektový den si užily nejen paní 

učitelky a paní asistentky, ale především děti.  

27. září se 3. a 4. třída vypravila na výstavu Boženy Němcové, která se konala v Praze 

v obchodním domě Kotva. Akce se zúčastnili žáci třetí a čtvrté třídy ZŠ Dubí 2. Děti měly 

možnost seznámit se zde se životem a dílem Boženy Němcové. Výstava byla zaměřená 

především na pohádky a  filmová zpracování pohádek. Návštěvníci si mohli prohlédnout krásné 

kostýmy z jednotlivých všeobecně oblíbených pohádek např. Tři oříšky pro Popelku, Byl 

jednou jeden král, S čerty nejsou žerty, Anděl Páně, Princ a Večernice. Expozice byla 

interaktivní, takže děti měly možnost postavit Máchalovu vatru, zapsat se do knihy hříchů, 

povozit se v loďce pro Marušku a rybáře, vyzkoušet si královský trůn prince Velena, nebo 

poležet v nebi na obláčku a další.  
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Děti z prvních tříd završily zvládnuté učivo ze Živé abecedy Slabikářovou slavností, při 

které převzaly s náležitou pyšností a radostí krásný Slabikář. Během slavnosti na téma Pohádka 

bylo potřeba zachránit zakletou princeznu, která pocházela ze čtenářského království. Děti 

musely získat sedm kouzelných klíčů, díky nimž si otevřely pomyslné dveře až do nejvyšší 

věže. Žáčci ukázali, že umí komentovat obrázky, spočítat klíče, slyší hlásky na začátku slov, 

poskládají písmena z kostiček, ke každému písmenku zarecitují říkanku, přiřadí ke slovům 

obrázky, určí počet jejich slabik, přiřadí k  sobě velká a  malá písmenka a mnohé další. 

Zopakovaly si tak vše, co se v českém jazyce naučily. Některé dětičky se i  přestrojily za 

princezny a  rytíře a  nedočkavě rozbalovaly své balíčky, ihned v  knihách listovaly 

a  seznamovaly se s tím, co je v hodinách českého jazyka bude dále čekat. Odměnou se tak 

dětem stalo slavnostní pasování na čtenáře.  

V letošním školním roce také děti v rámci měsíce knihy navštívily Regionální 

knihovnu v Teplicích. Paní knihovnice si pro děti připravila bohatý program a umožnila jim si 

projít celou knihovnu a prohlédnout si dětské oddělení. Žáci 4. a 5. třídy se v rámci exkurze 

seznámili s několika českými ilustrátory, a potom na základě poznávání obrázků vyplnili 

křížovku. Děti z 1. – 3. třídy měly téma Velikonoce, ti také navštívili městskou knihovnu Dubí.  

Prvňáčci si v březnu užili slavnost čtenáře, kdy si vyzkoušeli spoustu činností spojených 

se znalostí čtení a psaní. V rámci měsíce knihy si pro ně  žáci 5. třídy také připravili projektový 

den na téma Pohádka. Páťáci nejprve seznámili děti s několika českými, klasickými pohádkami, 

a potom jim připravili úkoly na stanovištích. Děti sestavovaly pohádkové osnovy, rozhodovaly 

o pravdivosti výroků, přiřazovaly k pohádkám vhodné kouzelné předměty, hledaly správné 

dvojice postav apod. Za každý splněný úkol získali prvňáci část mapy k pokladu, potom co ji 

sestavili celou, vydali se hledat poklad, na kterém si všichni společně nakonec velmi pochutnali. 

Prvňáčci si v březnu také užili 

slavnost čtenáře, kdy si vyzkoušeli 

spoustu činností spojených se 

znalostí čtení a psaní 

V letošním roce jsme se 

rozvoji čtenářské gramotnosti 

velmi věnovali. Snažili jsme se, 

aby si děti vytvořily ke knihám 

vztah, a budeme v tomto úsilí i 

nadále pokračovat.  
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II. stupeň 

     Letošní rok provozu školní knihovny nebyl příliš úspěšný. Knihovna byla po období 

pandemie znovu otevřena ve třídě 7. A, kde si děti mohly vypůjčit knihy každé úterý, ale 

po dohodě s knihovnicí i jiné dny. Bohužel čtenářů velmi ubylo, i když se knihovna snaží děti 

nalákat novými zajímavými tituly. 

     I v tomto školním roce přihlásily paní učitelky Bláhová a Hůlková žáky do již 12. ročníku 

mezinárodního projektu Záložka do knihy: Čtu, čteš, čteme, který vždy propojí českou a 

slovenskou školu a podporuje rozvoj čtenářství. Děti vytvářely záložky různými výtvarnými 

technikami. Naší partnerskou školou se stala Základná škola Starohorská 8, Dulovce, která se 

nachází v malé obci u hranic SR s Maďarskem. 

Tématem při tvorbě záložek bylo motto: Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní. 

Do tvorby se zapojily děti z prvního i druhého stupně naší školy.  

     Záložky ze Slovenska se velice líbily a potěšily nás i kladné ohlasy na naše výtvory. 

Fotografie a hodnocení projektu byly uveřejněny na webových stránkách Knihovny Jiřího 

Mahena v Brně http://www.kjm.cz. 

 

 
     Letos nás příliš nepotěšil minimální zájem žáků o recitaci poezie. Po období pandemie se 

zájmy dětí prudce změnily, snad se s novými žáky příští rok vrátíme opět i k recitačním 

soutěžím. 
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     Také v tomto školním roce jsme pravidelně zařazovali do hodin i moderní metodu literární 

výuky  - literární dílny, děti si už navykly vnímat i jazyk knihy a zařadit jej do systému českého 

národního jazyka. Smyslem této výuky je umožnit dětem příjemný pocit při četbě knih, přivést 

je ke čtenářství a přimět je nenásilnou formou k zamyšlení nad přečteným textem. Děti si mohly 

četbu zpříjemnit polštářkem, přineseným z domova, a vytvořily si ve třídě pro četbu svůj 

komfortní koutek. 

     Pravidelně se žáci v hodinách českého jazyka, ale i v ostatních předmětech, setkávají i s testy 

čtenářské gramotnosti. Kromě porozumění textu trénují i získávání informací z tabulek a grafů. 

Žáci čtenářskou gramotnost testují i na internetu – využívali jsme portál 

www.skolasnadhledem od nakladatelství Fraus, který byl zdarma zpřístupněn všem žákům. 

Naše škola má každý rok zakoupenou licenci portálu Pro školy. cz. Pracujeme i s internetovým 

programem Včelka (máme zakoupenu celoškolní licenci), nebo s portálem Umimeto.cz.  

     Děti si i nadále vedly čtenářské deníky, kde si zpracovávaly podle zadaných úkolů 

čtenářské gramotnosti zápisky o svých přečtených knihách. Na každé pololetí měli žáci přečíst 

jednu zadanou knihu z povinné četby a jednu knihu dle svého výběru. Dyslektikům bylo 

umožněno přečíst jen jednu knihu. Dostali jsme se i k diskusím o přečtených knihách. Šestá 

třída také vyrazila na exkurzi do teplické knihovny, kde pobesedovali s panem knihovníkem 

o českých pověstech. Děti byly nadšené a pan knihovník jejich aktivitu a znalosti na internetu 

velice chválil.  
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Matematická gramotnost 

Žáci se učili užívat matematiku v reálných situacích, měřili, odhadovali, analyzovali tabulky, 

diagramy a grafy, využívali počítačový software, kalkulátory a interaktivní tabuli, řešili aplikační 

a problémové úlohy, rozvíjeli paměť a kombinatorické a logické myšlení. 

Výuka byla provázena na interaktivní tabuli, tabletu, využívání i webových portálů k procvičování 

učiva  www.onlinecviceni.cz, www.umimematiku.cz, www.didakta.cz. 

Problémové úlohy a matematická gramotnost  jsou pojmy, se kterými se ve škole v současné době 

často setkáváme. Jedná se o matematické vzdělání, které má žákům poskytnout vědomosti a 

dovednosti potřebné v praktickém životě 

Východiskem k řešení a pochopení matematických  úloh je motivace. Tím rozumíme potřebu žáka 

něco zjistit, vypočítat, sestrojit, najít nebo zdůvodnit. Tato potřeba narůstá s úspěchem. Žák, jemuž 

se podaří udělat matematický krůček, má potřebu pokračovat v řešení úloh, a pokud sledujeme a 

oceňujeme výkon dítěte, dodáváme mu  svým  zájmem a uznáním energii do dalšího učení. 

Motivace je pro úspěch klíčová a je důsledkem  řešení přiměřeně náročných úloh 

Žáci 9. ročníku byli intenzivně připravováni na přijímací zkoušky, formou matematického 

doučování. Dále proběhlo doučování z matematiky v 6. – 8. třídě. 

 

Matematické soutěže  

Ve školním roce 2021/2022 proběhly tyto matematické soutěže: 

❖ Filipova olympiáda v 6. ročníku 

1. ročník soutěže Filipovy olympiády o nejlepší znalosti ze světa peněz, která probíhala 

online přes aplikaci Filip – Poznej svět financí. Tuto aplikaci měli žáci staženou do tabletu. 

Výuka finanční gramotnosti byla podána zábavnou formou a byla členěna do 6. kapitol. 

V každé kapitole (Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty, Moderní platební 

metody, Zodpovědné zadlužování, Online bezpečnost) bylo několik lekcí s videy, výpisky 

a testy, za které děti sbíraly zlaťáky a odznaky. Postupně procházely celý vzdělávací 

program a na konci měly za cíl vyplnit závěrečný test. Rozhodujícím kritériem bylo splnit 

testy všech kapitol alespoň na 80%. Po ukončeném závěrečném testu získali žáci Diplom 

finanční gramotnosti.  

Naše škola se v kraji umístila 3. z 5 týmů, které olympiádu řádně dokončilo a 

v republikovém počtu na 49. místě z přihlášených 157 škol.  
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❖ Pythagoriáda  6. – 9. ročník 

Soutěžící řešili 15 úloh. Na jejich vyřešení měli 60 minut čistého času. Za každou správně 

vyřešenou úlohu získal soutěžící 1 bod. Za nesprávnou odpověď se body neodečítaly. 

Úspěšným řešitelem školního kola byl každý soutěžící, který získal 10 a vice bodů. 

Do okresního kola nikdo nepostoupil. 

❖ Matematická olympiáda  5. – 9. ročník 

Soutěž v jednotlivých kategoriích probíhala ve dvou nebo ve třech kolech. 

Kategorie Z9 měla školní, okresní a krajské kolo. 

Kategorie Z8, Z7, Z6 a Z5 měla školní a okresní kolo. 

Školní kolo v tomto vstupním kole soutěže, organizovaném na školách, řešili žáci ve svém 

volném čase (doma) šest úloh. 

Mezi úspěšné řešitele školního kola patřila Eliška Hamsová z 6. třídy a Pavel Abraham  

ze 7. třídy. Tito žáci postoupili do okresního kola matematické olympiády.  

Okresní kolo proběhlo na základní škole Buzulucká. V okresním kole se Eliška Hamsová 

umístila na 39 místě ze 40 a Pavel Abraham na 16 místě z 21. 

❖ Projekt – Finanční gramotnost na 2. stupni 

Ve spolupráci s ČSOB proběhla přednáška na téma Peníze, finanční produkty, moderní 

platební metody a jejich rizika. Výuka byla realizována pomocí projekce videí a prezentací. 

Žáci se do výuky zapojili prostřednictvím tabletu a chytrých telefonů. Přednáška byla 

vedena zástupci skupiny ČSOB z Hradce Králové. 

Děti se seznámily se zásadami ochrany osobních údajů, online bezpečností a s nebezpečím 

manipulace na sociálních sítích. Hovořilo se o tom, jak zacházet s penězi v běžném životě. 

Na konci projektu jsme si vyzkoušeli svoje znalosti pomocí kvízu v aplikaci Kahoot! 

❖ Pangea ve 4. -  9. ročníku  

Pro ročník 2021/2022 bylo téma Cestovatelské objevy (námořnictví) a Hry. Soutěž 

probíhala ve dvou kolech – školní a finálové kolo. Školní kolo proběhlo online, kdy žáci 

zaznamenávali odpovědi na školních tabletech nebo školních počítačích. 

Žáci řešili 20 rozličných úloh po dobu 45 minut. Úlohy byly odstupňované podle 

náročnosti. Každá úloha nabízela 5 odpovědí: A, B, C, D, E.  Správná byla vždy jen 1 

odpověď. Bylo důležité pracovat pečlivě a přiměřenou rychlostí. Do finálového kola nikdo 

nepostoupil.  

Úspěšní řešitele ve školním kole: 

1. místo 4. A Matyáš Ditrich 
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2. místo 4. A Jana Hofmanová 

3. místo 4. A David Schaffner 

   

1. místo 5. A Daniel Doležal 

2. místo 5. A 

5. A 

5. A 

Kristýna Kubalová 

Vojtěch Dufek 

Monika Abrahamová 

   

1. místo 6. A Eliška Hamsová 

2. místo 6. A Jakub Ježek 

3. místo 6. A 

6. A 

David Gizman 

Adéla Kubíková 

   

1. místo 7. A Elen Bílková 

2. místo 7. A Michaela Kovtanová 

3. místo 7. A Pavel Abraham 

   

1. místo 8. A Hana Majerčinová 

2. místo 8. A Lukáš Koubek 

3. místo 8. A Martina Schmidtová 

   

1. místo 9. A Ondřej Zákutný 

2. místo 9. A Marek Vonášek 
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3. místo 9. A 

9. A 

Eliška Kropková 

Lukáš Ječný 

 

Cílem této soutěže bylo motivovat žáky, podporovat jejich vztah k matematice a ukázat jim její 

důležitost a spojitost s každodenním životem. Nebyli ani opomíjené schopnosti samostatného 

rozhodování a logického uvažování. 

 

  
 

Finanční gramotnost 

 

Ve školním roce 2021/2022 byla finanční gramotnost rozvíjena v rámci výuky matematiky pro 6. 

až 9. ročník, dále v předmětech výchova k občanství a volba povolání pro 9. ročník. Proběhla také 

Filipova olympiáda v 6. třídě a projekt Finanční gramotnost v 6. až 9. třídě - na téma Peníze, 

finanční produkty, moderní platební metody a jejich rizika. Ve spolupráci s ČSOB. 

Cílem rozvoje finanční gramotnosti je získávání znalostí, ale zejména jejich praktické využití 

v situacích, s nimiž se člověk setkává v každodenním životě. Využití praktických poznatků o 

finančních výpočtech v matematice a o správném hospodaření s finančními prostředky ve výchově 

k občanství.   

Seznámení se, se zásadami ochrany osobních údajů, online bezpečností a s nebezpečím manipulace 

na sociálních sítích. 
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Finanční gramotnost se zaměřuje především na 

 

• peněžní gramotnost (peníze, platby a jejich služby) 

• cenovou gramotnost (trh, cena, inflace) 

• rozpočtovou gramotnost (osobní a rodinný rozpočet, finanční plánování) 

 

Metody rozvoje finanční gramotnosti ve vyučovacích hodinách 

 

Výchova k občanství – 9. ročník 

Stát a hospodaření                                                              

- majetek, peníze 

- hospodaření s majetkem 

- hospodaření s penězi 

 

Volba povolání – 9. ročník 

- rozpočet                                                                           

- firma                                                                                

 

Matematika – 7. ročník 

Úroky                                                                               

- základní pojmy   

- úroková míra a úrok 

- termíny z finanční matematiky 

- jednoduché úrokování, slovní úlohy z praxe 

 

Matematika – 9. ročník 

Základy finanční matematiky                                          

- základní pojmy, procenta  

- posloupnost aritmetická a geometrická, diference, kvocient 

- úrok, jistina, úroková sazba (výpočet úroku, určování počtu dní úrokové doby, úrokovací  

  období, úroková míra)  

- jednoduché úrokování, složené úrokování, řešení slovních úloh z praxe 
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Rozvoj informatického myšlení 

Vzdělání pedagogů v oblasti ICT: 

Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT patří k prioritám školy. Brzy nás čekají zásadní změny ve 

školním vzdělávacím programu, přibyde digitální kompetence a nová informatika. Je tedy nutné 

tuto oblast dobře poznat a vést pedagogický sbor k dalšímu vzdělávání, jelikož se oblast ICT 

neustále vyvíjí a na veškeré změny chceme být vždy dobře připraveni. Vyučující informatiky na 1. 

stupni vykonává funkci koordinátora ICT, v zimě 2022 dokončí specializované studium pro 

koordinátory ICT a dosáhne tak plné kvalifikovanosti pro tuto oblast. Vyučující na 2. stupni již má 

toto studium dokončené. Všichni pedagogové se rovněž zúčastňují vzdělávacích programů 

potřebných pro modernizaci školy v oblasti digitálních kompetencí.   

 

Rozvoj informatického myšlení u žáků:  

Rozvoj informatického myšlení je implementován do výuky všech předmětů. Škola je vybavena 

Bee boty, Blue boty a Ino boty, kteří jsou využíváni všemi pedagogy a dávají žákům základy 

programování. Žáci 1. stupně měli možnost vyzkoušet si také Lego WeDo, se kterým je přijeli 

seznámit pracovníci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Žáci při výuce kromě klasických 

stolních počítačů využívají iPady, tablety, notebooky a pracují na interaktivních tabulích.  

 

              

 

Žáci jsou vedeni ke všem složkám IM, jako jsou abstrakce, algoritmizace a další. Hledají řešení 

jasných i nejasných úkolů individuálně či ve skupině a porovnávají svá řešení se spolužáky. Své 

velké úkoly dělí na několik menších a snáze řešitelných. Dostávají prostor pro experiment, diskusi, 
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praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se spoluprací, objevováním, řízením vlastní činnosti i 

projektovým vyučováním. Během školního roku je realizováno hned několik celoškolních projektů, 

během kterých je také rozvíjeno nejen informatické myšlení. Ve výuce jim také pomáhá internetová 

stránka umimeinformatiku.cz.  

 

 

 

Ve výuce informatiky je informatické myšlení rozvíjeno různými činnostmi. Žáci již byli 

seznámeni např. se základy programování v programu Scratch. Postupně zjišťovali, že mohou 

programu zadat i velmi složité úkoly, důležitá je pouze správná formulace zápisu. Naučili se také 

zadávat jednoduché či složitější úkoly do 3D tiskárny. Žáci se učili uvědomit si, co jsou data a jak 

s nimi pracovat. Byli seznámeni s různými způsoby evidence dat, jejich filtrováním a tříděním.  
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Na podzim se celá 5. třída zapojila do soutěže Bobřík informatiky. Žáci si vedli velmi dobře a 

byli za své výsledky náležitě odměněni, absolutním vítězem se stal žák Samuel Stolze se 160 

dosaženými body. 
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Výuka cizích jazyků 

Přehled jazykových akcí školy 

Den jazyků AJ + NJ 30. 9. 2021 Projekt v rámci školy 

Naše škola AJ 31. 3. 2022 Projekt v rámci školy 

Olympiáda v AJ 1. 4. 2022 Okresní kolo v AJ 

Česká republika 

v německém jazyce - NJ 

10. 5. 2022 Projekt v rámci školy 

 

Den jazyků  

Děti v rámci jazykového projektu plnily 

úkoly týkající se reálií Velké Británie, USA a 

Neměcka. Žáci shlédli dokument, na základě 

kterého odpovídali na otázky a odpovědi 

zapracovávali do projektu. Žáci používali 

slovníky i internet.  

 

 

 

 

Naše škola 

Děti v rámci jazykového projektu plnily úkoly 

týkající se naší školy, vyhledávaly informace 

na internetu a slovíčka ve slovníku. Ve 

skupinkách zpracovaly na čtvrtky prezentaci. 

Skupiny dětí, které měly nejlepší práci, získaly 

diplom a sladkou odměnu. 

 

 

 

 

 

Olympiáda v AJ 

V březnu všechny děti dělaly rozřazovací testy 

v AJ. Nejlepší z každé třídy škola vyslala na 

Olympiádu okresního kola v AJ. Školu 

nakonec reprezentovali převážně chlapci: 

Marek Vonášek (9. třída), Lukáš Koubek (8. 

třída), Pavel Abraham (7. třída) a Jakub Ježek 

(6. třída). 
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Nejlépe se umístil Marek Vonášek na krásném 13. místě z 50 zúčastněných ve své kategorii. 

Česká republika v německém jazyce 

Žáci 9. A pracovali na miniprojektu 

„Česká republika v německém jazyce“ 

v měsíci květnu 2022. Dvoučlenné 

skupiny měly na výběr dvě témata (ČR a 

základní údaje, Praha a královská cesta). 

Jelikož projektu předcházela návštěva 

našeho hlavního města Prahy, kde žáci 

naslouchali výkladu průvodce, bylo 

snadnější tento miniprojekt zvládnout. 

Žáci pracovali se slovní zásobou, třídili dostupné informace a výsledky pak zpracovávali 

v německém jazyce, které doplnili obrazovou dokumentací. Jejich práce byly velmi zdařilé. 

 

 

 

 

Historické Drážďany 

Žáci navštívili historické centrum Drážďan, kde je 

paní učitelka Iveta Tvrdíková provedla kolem 

nejznámějších míst. Žáci se dozvěděli nové poznatky 

např. o galerii Zwinger, Frauenkirche, Albertinu nebo 

Hofkirche.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Zápis do prvních tříd  

 Zápis do prvních tříd na ZŠ Dubí 2 se uskutečnil ve dnech 8. a 9. dubna. Děti z mateřských 

škol již naši školu znají, navštěvují pravidelně kroužek pro předškoláčky, na kterém se zdokonalují 

ve tvoření, kreslení, zpívání, učí se prostřednictvím her s robůtky a poznávají i děti ze školy, které 

si pro ně připravují různá vystoupení a aktivity. Uspořádali jsme pro děti předškoláky i program 

v rámci Dne otevřených dveří, kdy se děti mimo jiné seznamovaly s činnostmi na interaktivní tabuli 

a navštívily vyučovací hodiny prvňáčků, kteří je zapojili do nejrůznějších úkolů a ukázali jim také, 

které pomůcky má mít připravený prvňáček ve školní aktovce. 
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 Na samotném zápisu nám děti ukázaly, že jsou velice šikovné. Prozradily nám, že se do 

školy již velmi těší. Uměly se představit, věděly, kde bydlí, počítaly, znaly barvy, kreslily a další. 

Na závěr plnily úkoly na interaktivní tabuli. Odnesly si dárečky, které pro ně vyráběly děti z prvního 

stupně. 

 Již nyní se velice těšíme na naše nové prvňáčky a přejeme jim, aby si užili poslední měsíce 

ve školce a po prázdninách úspěšně odstartovali svůj první školní rok. 

 

Motýlí slavnost na ZŠ Dubí 2 

 Na Základní škole Dubí 2 jsme uspořádali zahradní party pro budoucí prvňáčky 

s názvem Motýlí slavnost. Na školní zahradě prvního stupně, vyzdobené nejrůznějšími motýlky, 

se sešel celý pedagogický sbor z obou stupňů s budoucími prvňáčky a jejich rodiči.  

Paní ředitelka slavnostně zahájila odpoledne plné her a zábavy šerpováním prvňáčků a 

představením pedagogického sboru. Děti následně prošly slavobránou, jež je symbolicky uvedla 

mezi žáky naší školy. Děti plnily různé úkoly – lepily perníčky na perníkovou chaloupku, 

poznávaly zvířátka, běhaly slalom, házely míčky na cíl, kreslily křídami, chodily na chůdách a 

další. Osvěžit a posilnit se všichni mohli sladkým pohoštěním, které připravily naše paní učitelky. 

Ke konci programu jsme si společně zatancovali na dětské písničky.   

Dětičky si odnesly dárečky od nás pedagogů a žáků naší školy.  

Počasí nám přálo, všichni jsme si akci hezky užili. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky v novém 

školním roce.    
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Zájmové kroužky 

Kroužek aranžování pro 1. třídy 

Kroužek aranžování proběhl ve 2. pololetí školního roku 2021-2022. Vznikl na přání dětí ze tříd 1. 

A a 1. B. 

Děti si nejprve chtěly vytvořit jarní víly a naučit se nové techniky. Žáci byli moc šikovní a kroužek 

je bavil. Naučili se např. uplést košík z jutového provázku, vytvořit květiny z papíru, vyrobit si 

krásnou jarní vílu s tylovou sukničkou a vlásky z vlny. Vílu děti ozdobily květy, každý tvořil podle 

své fantazie. 

Vymysleli jsme krásná valentýnská přáníčka pro maminku, olympijské medaile, masopustní 

kravaty a šaška na dveře, velikonoční věnečky ze skořápek, ptačí hnízdo na papírovém talíři a další.  

Žáci se naučili též technice decoupage  - vytvořili si touto technikou záložky do knihy a obrázky.  

K práci všichni přistupovali s nadšením. Vše si děti odnesly domů, což byla to pro ně ta největší 

odměna. 

 

Angličtina pro 1. třídy 

V letošním školním roce kroužek anglického jazyka navštěvovalo v 1. i ve 2. pololetí 22 žáků z 1. 

A a 1. B. Děti se zajímavě a zábavně seznamovaly s angličtinou. Naučily se dětské anglické 

písničky, říkanky a zahrály si hry v anglickém jazyce. Touto formou si osvojily spoustu slovíček a 

naučily se porozumět různým pokynům. Lekce byly tematicky zaměřené podle ročních období a 

podle různých okruhů. Kroužek „Angličtina pro 1. třídy“ probíhal každý pátek pod vedením paní 

učitelky Mgr. Kateřiny Čapek Kottové. V dubnu se k nám přidala paní asistentka Nina Veltruská a 

vedla kroužek angličtiny společně s paní učitelkou. 

V každé lekci žáci obdrželi pracovní list, ve kterém měli nová slovíčka s obrázky. Žáci také 

pracovali na interaktivní tabuli s tablety a robotickými Bee-Boty. Nejvíce děti bavily anglické hry, 

soutěže a básničky s pohybem. Po ukončení kroužku „Angličtina pro 1. třídy“ žáci obdrželi 

anglický diplom a sladkou odměnu. 

 

 

 

Kroužek tvoření 

 
Kroužek tvoření navštěvovaly děti z 1. A a 1. B. V kroužku jsme rozvíjeli jemnou motoriku, 

výtvarné dovednosti, kreativitu, představivost a práci v kolektivu. Děti pracovaly s různými 

materiály, vyráběly prostorové výtvory, ale i malovaly a kreslily obrázky.  
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Vyráběli jsme například ovečku z popkornu, sluníčka z barevného papíru, narcisky a mnoho 

dalších věcí. Všechny děti bych chtěla pochválit za kreativní přístup a nadšení k práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební kroužek 

 Zpěv a hudba zasahují do života všech lidí a určitým způsobem každého z nás ovlivňuje. 

Působí na naše emoce, dodává nám energii, zlepšuje nám náladu a díky hudbě může každý z nás 

utéct z reality do svého vytouženého světa. Každý člověk si v ní najde přesně to, co on uzná za 

vhodné.  

 Naše základní škola poskytuje svým žákům mnoho volnočasových aktivit a zájmových 

kroužků. V letošním školním roce 2021/2022 jsme seznam kroužků obohatili o kroužek hudební. 

 Děti prvních, druhých a třetích tříd se scházejí jednou týdně v úterý po vyučování. Naším 

cílem toho kroužku je probudit v dětech zájem o zpěv, zlepšovat dětem paměť při učení 

hudebních textů, naučit je soustředění, kreativitě a celkovému zklidnění. Na kroužku rozvíjíme 

hudební sluch, smysl pro rytmus a sólový zpěv. Učíme děti hrát na netradiční hudební nástroje, 

jako jsou například boomwhackers.  

 Žáci se za první rok naučili mnoho populárních písní za doprovodu kytary a jiných 

hudebních nástrojů, které jsme do písní postupně přidávali (triangl, dřívka, aj.). V posledních 

měsících se po covidové době mohli předvést svým rodičům na školních akcí a vystoupit též před 

veřejností. Hlavním cílem pro nás je probudit v dětech radost ze zpěvu, spolupráce a pocit 

nadšení z naučené písně.  
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Kroužek ,,Předškoláček“ 

    Kroužek  ,,Předškoláček“ funguje na naší škole již řadu let. Přerušen byl pouze v době Covidu 

19. V letošním roce ale opět začal otevírat ,,své brány“ dětem od 12. ledna 2022.  

    Během letošního kroužku jsme zapojili do spolupráce děti z  1. oddělení naší školní družiny. 

Děti měly také možnost seznámit se a pracovat s robůtky. To je velmi bavilo. Mezi naši další 

činnost patřilo např. poznávání barev, geometrických tvarů, různé druhy čar a správné držení 

tužky, počítání do pěti. Předškoláčci také poznávali domácí zvířata, roční období, dny v týdnu, 

sloupce, řádky, vytleskávali jsme slabiky a doplňovali počáteční hlásku ve slovech. Dále jsme si 

zazpívali, naučili se nové říkanky, malovali jsme a také jsme si zahráli různé pohybové hry a 

vypracovali pěkné pracovní listy. Děti se snažily a byly velmi šikovné. 

    Rozloučení s budoucími prvňáčky proběhlo 25. května 2022. Předškoláčci byli za svou práci a 

snahu odměněni diplomem a dostali i malou sladkou odměnu. 

 

Přírodovědný kroužek 

      Kroužek se schází 1x za 14 dní na dvě hodiny. Děti tráví dvě hodiny v přírodě, v lese, na 

louce, především venku za každého počasí. Náplní je pozorování a badatelská činnost. Děti si 

obyčejně zvolí téma a formulují „vědeckou“ otázku. Také se pokusí vyslovit hypotézu výsledku 
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pozorování nebo pokusu. Zkoumají, jak zvířata přenášejí semínka, jak rostlinami vzlíná voda, 

každý má svůj strom, který  pozorují v proměnách celý rok, stopují zvířata podle stop a zbytků 

stravy, vyrábí krmítka  a učí se poznávat ptáčky. Zájmu malých badatelů také neunikne ani 

počasí, vyrobili si srážkoměry, korouhvičky, poznávali typy mraků, pozorovali tvoření a 

vlastnosti ledu, zjistili, zda je lehčí kelímek vody nebo sněhu. Velmi povedené byly jarní lekce, 

kdy badatelé čistili potůčky a studánky, nebo pozorovali pulce.  

      Na závěr kroužku v letošním školním roce jsme navštívili místního chovatele skotu, děti měly 

mnoho otázek, ale pan chovatel trpělivě na vše odpovídal. Pro většinu dětí to byl obrovský 

zážitek vidět zblízka čtrnáctidenní telátko nebo obrovského býka. 

  Děti vše zaznamenávají svými chytrými telefony. Celkově je kroužek velmi úspěšný a děti se už 

hlásí do příštího ročníku. 

 

Kroužek „Zumba“ 

Zumba je kroužek pro všechny, co se rádi hýbou. V letošním roce to bylo 16 žákyň z druhých 

tříd. Během celého roku jsme zvládly nacvičit 10 skladeb, které děvčata představila rodičům na 

akcích pořádaných školou. 

Během dubna se k nám přidali žáci páté třídy a společně  jsme nacvičili několik skladeb, se 

kterými se páťáci rozloučili s 1. stupněm na Dni dětí. 

Zumbou se také rozloučily děti ze školní družiny, a to na „Zahradní slavnosti“ písní „Děti ráje“. 

 

Kroužky přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

     Tak jako v předchozích letech jsme i letos pro naše deváťáky připravili kroužky k přípravě na 

přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Kroužek matematiky vedla paní učitelka 

Hana Mertlová a kroužek českého jazyka Marie Hůlková. Žáci se setkávali od počátku října.     

Kroužek českého jazyka se pravidelně scházel každé úterý odpoledne. Kromě procvičování 

teoretických znalostí a praxe v pravopise i skladbě jsme se také zaměřili na rozvoj slovní zásoby 

žáků metodou různých her, doplňovaček a testů. Tyto jsme často doplňovali i hrami a testy 
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z interaktivní tabule. Žáci si osvojili i metody vypracovávání takových testů, zejména jak 

hospodařit s časem a jak se uklidnit a zkoncentrovat se na zadaný úkol.  

     Kroužek matematiky se pravidelně scházel ve čtvrtek odpoledne. Žáci se věnovali celkovým 

matematickým testům, ale počítali i soubory scio-testů a jednotlivé obtížnější úlohy z aritmetiky i 

geometrie.  

     Z letošních deváťáků máme opravdu velkou radost, všichni se dostali alespoň na jednu ze 

dvou škol, které si vybírali. Mnozí se dostali na obě školy a budou se muset pro jednu 

rozhodnout. Velmi nás těší, že někteří žáci se umístili na vyšších místech bodovacího žebříčku. 

 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Čerpání rozpočtu  NIV  

 

Příjmy NIV celkem                                             23 181 148,- Kč 

Výdaje NIV celkem                                             23 181 148,- Kč 

z toho: 

Mzdové náklady      16 455 754,00 Kč 

OPP        214 260,00 Kč 

SP        4 069 678,00 Kč 

ZP        1 480 999,00 Kč 

FKSP        330 916,00 Kč 

ONIV        629 541,00 Kč 

 

 

Příjmy školy 

Tržby z prodeje služeb     628 181,00 Kč 

Úplata – zájmová činnost ŠD     48 100,00 Kč 

Čerpání fondů                                                              139 662,00 Kč 

Jiné ostatní výnosy                                                      292 389,00 Kč 

Přijmy celkem      1 108 332,00 Kč 

 

Výdaje  

Spotřeba materiálu      1 446 601,00 Kč 

Spotřeba energie      567 212,00 Kč 
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Opravy       116 910,00 Kč 

Ostatní služby       861 963,00 Kč 

Ostatní náklady z činnosti     24 593,00 Kč 

Odpisy DM       123 555,00 Kč 

Náklady na pořízení DDM     532 525,00 Kč 

Výdaje celkem      3 673 359,00 Kč 

 

Příspěvek Města Dubí                                         2 693 000,00 Kč 

Příjmy                                                                       1 108 332,00 Kč 

Výdaje                                                                     3 673 359,00 Kč 

Zisk                                                                           127 973,00 Kč 

  

Doplňková činnost 

Tržby za stravné                                                   61 674,00 Kč 

Náklady                                                                       61 342,00 Kč 

Zisk DČ                                                                         332,00 Kč 

 

 

 

 

Zapojení školy v projektech realizovaných z cizích zdrojů  

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

na podporu nutričně kvalitního školního stravování. Lektorem projektu je Bc. Lenka 

Vlčková z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. 

➢ Projekt „Kurz zdravého životního stylu“ ve spolupráci se Státním zdravotnickým ústavem 

pro žáky 9. třídy, celoroční akce 

➢  Národní plán obnovy – prevence digitální propasti, využití finančních prostředků na 

digitální techniku pro žáky ve výši: 341 000 Kč. 

➢ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým 

institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování – Nástroje pro 

oživení a odolnost – Doučování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí – 1. kolo ve 

výši 184 260 Kč a 2.kolo ve výši: 151 125 Kč. 
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➢ Projekt „Obědy pro děti“, finanční podpora pro školy od obecně prospěšné společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 

➢ Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 

• vytvoření funkce kariérového poradce, financovaného z prostředků projektu 

• vytvoření funkce koordinátora s PPP v Teplicích, financovaného z prostředků projektu 

➢ Ústecký kraj ve spolupráci s Ligou lidských práv propůjčil na léta 2019 až 2022 ZŠ Dubí 

2 titul „FÉROVÁ ŠKOLA“. 

➢ Další účast na projektech: 

> Ovoce do škol, 

> Sběr druhotných surovin, 

> Recyklace odpadů, 

> Ekopolis, různé projekty se zaměřením na ochranu přírody 
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Napsali o paní ředitelce… 
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KEVIS – krajský evidenční informační systém (školní rok 2021/2022) 

 

Identifikační tabulka  

Kód organizace  TP-O-548 

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

Teplice, příspěvková organizace 

Adresa  Tovární 110, 417 02 Dubí 2 

Jméno ředitele  Mgr. Soňa Kosová 

Jméno osoby odpovědné za vyplnění  Mgr. Soňa Kosová 
 

Celkový prospěch žáků na ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

V 1. pol. prospělo s vyzn.  132 

V 1. pol. prospělo  116 

V 1. pol. neprospělo  3 

Ve 2. pol. prospělo s vyzn.  128 

Ve 2. pol. prospělo  119 

Ve 2. pol. neprospělo  6 
 

Výsledky výchovy žáků na ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol.  0 

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

Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol.  2 

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

 

Docházka žáků ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

Zameškané hodiny celkem 1. pol.  20 561 

Z toho neomluv. hodiny 1. pol.  118 

Zameškané hodiny celkem 2. pol.  19 827 

Z toho neomluv. hodiny 2. pol.  41 

 

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 2021/2022 

 

 

 

 
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: 44 

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

                            právní ochrany:   38 

  - Okresní soud v Teplicích:    5 

 

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 22. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Soňa Kosová  

                                ředitelka školy 

 

 


