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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2 

TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

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

 

 

 

výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 26. 8. 2019 

 

 

výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 25. 9. 2019    
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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 2018/2019 docházelo 238 žáků.  

Základní škola Dubí  2 
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  Škola pro zdravý a zodpovědný život 
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Vedení školy 

 

Ředitelka školy: Mgr. Soňa Kosová  

 (ředitelka ZŠ je současně statutárním orgánem právnické osoby) 

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Machovcová 

 

 

 

Školská rada 

 

Školská rada pracovala ve složení:  

Mgr. Dominika Nedvědová – předseda školské rady, zástupce pedagogického sboru  

Monika Záhrubská – 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 2018/2019 Verze VI. ) 
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Personální zabezpečení činnosti školy 
 

 

Přehled odborné způsobilosti pedagogických pracovníků 
 

 

Titul, jméno, příjmení 

 

Pracovní zařazení Odborná způsobilost 

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

Škol.management, Karlova Univerz. 

Mgr. Lenka Machovcová 
Zástupce ředitele 

Výchovný poradce 
VŠ-PF (1. stupeň) 

Mgr. Petra Kolouchová 

 

Učitelka 1. stupně  

Koordinátor švp 
VŠ-PF (1. stupeň) 

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

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

VŠ-PF (1. stupeň + speciální 

pedagogika) 

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

pedagogika) 

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

pedagogika) 

Ing. Vladimír Zacharda Učitel 1. stupně VŠ-Ekonomická fakulta, studium pg 

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

pedagogika) 

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

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

Mgr. František Podroužek Učitel 2. stupně VŠ-PF (TV, Aj) 

Bc. Leona Kosová 
Učitelka 2. stupně 

Koordinátor inkluze 

VŠ-PF (PgVČ) + Speciální ped., 

stud. Mgr. 

Mgr. Lucie Tuháčková 
Učitelka 1. stupně 
Koordinátor environmentální výchovy, 

koordinátor švp 
VŠ-PF (Čj, D) 

Bc. Lenka Kremlová 
Učitelka 2. stupně 

Metodik prevence 
 VŠ-PF (PgVČ) + Speciální ped. 

Mgr. Veleslava Bláhová 
Učitelka 2. stupně 

Školní parlament 
VŠ-PF (Rj, Vv) 

Ing. Michaela Knotková 
Učitelka 2. stupně 

Koordinátor IT 

VŠ-Agronomická fakulta, 

UJEP-pedagogogické studium  

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

Mgr. Dominika Nedvědová Učitelka 1. stupně  VŠ-PF (Nj) 

Bc. Jarmila Slámová Učitelka 2. stupně VŠ-Pedagogika volného času 

Dagmar Hlavatá Vychovatelka školní družiny SŠ-SPgŠ (vychovatelství) 

Hana Šírová Vychovatelka školní družiny SŠ-SPgŠ (vychovatelství) 

Dana Galyášová Asistent pedagoga SŠ-SPgŠ (asistent pedagoga) 

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

Lucie Vyskočilová Asistent pedagoga + učitelka 1. st. Gymnázium + kurz AP, stud. 

Lucie Potužníková Asistent pedagoga + učitelka 2. st. VOŠ (pedagogická), stud. 
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Přehled provozních pracovníků 

 
 

Titul, jméno, příjmení 

 

Pracovní zařazení 

 

Pracoviště 

Bc. Lenka Kozáková Hospodářka školy 2. stupeň 

Pavel Šach Školník  2. stupeň, školní kuchyň, jídelna, tělocvična 

Martina Kropková Uklízečka (do 12/2018) 2. stupeň, školní jídelna, tělocvična 

Jindřiška Komínková Uklízečka (od 01/2019) 2. stupeň, školní jídelna, tělocvična 

Libor Kos Školník 1. stupeň 

Radka Kubásková  Uklízečka  1. stupeň 

Jaroslava Šachová Vedoucí ŠJ školní jídelna 

Lenka Bendová Hlavní kuchařka školní jídelna 

Marie Bláhová Pomocná kuchařka  školní jídelna 

Marcela Dlesková Pomocná kuchařka školní jídelna 

 

 

 

            Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

  Zapsáno k docházce celkem k 31. 5. 2019: 31 žáků 

  Zapsáno k docházce celkem k   1.9. 2019: 31 žáků 

 

  Počet odkladů školní docházky:    6 žáků 

 

  Údaje o počtu integrovaných žáků 

  

   Počet integrovaných žáků:                         27 žáků  

 

  Údaje o počtu žáků ve školní družině 

 

   Počet oddělení:                2 

 

   Počet žáků:      60 

 

  Údaje o ukončení povinné školní docházky 

  

 Počet žáků:    26 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

ve školním roce 2018/2019 

        

Datum Pracovník Školení Místo 

10.10.2018 

Mgr. Kosová 

Soňa Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení Ústí n. L. 

10.10.2018 

Bc. Kosová 

Leona Interkulturní kompetence pedagoga Teplice 

15.10.2018 
Mgr. Hůlková 

Marie Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka Teplice 

17.10.2018 

Mgr. Kosová 

Soňa Financování regionálního školství Praha 

18.10.2018 

Kozáková 

Lenka, Bc. Spisová služba Ústí n. L. 

10.11.2018 
Mgr. Hůlková 

Marie 

Vzdělávací seminář Asud a kolokvium o České a lužické 

státnosti Praha 

15.11.2018 

Kozáková 

Lenka, Bc Právní předpisy ve školství v aktuálním znění Ústí n. L. 

20.11.2018 

Mgr. Podroužek 

František Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Teplice 

12.12.2018 

Kozáková 

Lenka, Bc Zdaňování příjmů ze závislé činnosti  2018,2019 Teplice 

14.12.2018 
Kremlová Lenka 

Bc. Hravě o prevenci pro pedagogy Ústí n. L. 

16.01.2019 Kozáková Lenka Sociální pojištění v roce 2019 Teplice 

17.01.2019 

Bc. Kosová 

Leona Rozvoj komunikačních schopností dětí Teplice 

12.03.2019 
Mgr. Lucie 

Tuháčková 

Tvořivá dílna-Výtvarné zpracování staniolu a víček od 

mléčných výrobků Teplice 

12.03.2019 
Mgr. Nedvědová 

Dominika 

Tvořivá dílna-Výtvarné zpracování staniolu a víček od 

mléčných výrobků Teplice 

13.03.2019 Pavla Zajícová 

Přechod od aritmetiky k algebře, vizualizace pojmů a postupů aneb 

Jak učit matematiku méně nadané žáky Teplice 

14.03.2019 

Bc. Kosová 

Leona Jak pracovat s dětmi s vývojovou dysfázií Teplice 

03.04.2019 

Mgr. Kosová 

Soňa Kolokvium ředitelů Ústí n. L. 

16.04.2019 

Mgr. Kosová 

Soňa Šetření stížností ve škole Teplice 

29.04.2019 
Ing. Knotková 

Michaela 

Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách - 

informace pro učitele chemie, biologie... Ústí n. L. 

13.05.2019 
Mgr. Hůlková 

Marie 

Práce s materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka na 

úrovni A1 a A2 Ústí n. L. 
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Datum Pracovník Školení Místo  

10.5. -

11.5.2019 
Mgr. Machovcová 

Lenka 

Sfumato (Splývavé čtení) aneb čtení pro 

všechny děti Praha 

10.5. -

11.5.2019 Wangenová Monika 

Sfumato (Splývavé čtení) aneb čtení pro 

všechny děti Praha 

14.05.2019 
Mgr. Machovcová 

Lenka Výchovný poradce Teplice 

23.05.2019 Wangenová Monika 

Písničky a příběhy ve výuce AJ na 1. stupni 

ZŠ Ústí n. L. 

23.05.2019 
Mgr. Machovcová 

Lenka 

Písničky a příběhy ve výuce AJ na 1. stupni 

ZŠ Ústí n. L. 

8.7. - 

11.7.2019 Wangenová Monika 

Sfumato (Splývavé čtení) aneb letní 

soustředění Praha 

8.7. - 

11.7.2019 
Mgr. Machovcová 

Lenka 

Sfumato (Splývavé čtení) aneb letní 

soustředění Praha 
 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů  

 

Školní preventivní program na školní rok 2018/2019 byl realizován podle dlouhodobého 

plánu, který vychází z pokynů MŠMT ČR.  

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

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

kyberšikanu: 

 

Prevence rizikového chování u žáků v oblastech 

 

► drogových závislostí, alkoholismu a kouření, 

► kriminality a delikvence,  

► virtuálních drog, 

► patologického hráčství, 

► kyberšikany, 

► záškoláctví, 

► sexuální výchovy, 

► šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování, 

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

 

► školní řád – prevence rizikového chování, 

► dotazníkové šetření mezi žáky, 

► individuální pohovory se žáky, 

► projektové dny v rámci výuky,   

► zájmová činnost žáků,  

 

► besedy v K-centru v Teplicích, 

► vyhodnocení klima třídy ve spolupráci s PPP Teplice, 

► školení protidrogového preventisty školy, 

► přednášky. 

 

 

 

Práce školního parlamentu 

 

Školní parlament se skládá z 8 žáků, dva zástupci za každou třídu, které si vždy na začátku 

školního roku třída zvolí. Členové parlamentu se spolu s vedoucí učitelkou a paní ředitelkou 

schází jednou měsíčně. Na setkáních se řeší individuální problémy a požadavky tříd.  

V polovině června byla ukončena celoroční soutěž parlamentu pro jednotlivé třídy v úklidu a 

péči o životní prostředí. Jejím cílem bylo naučit děti pečovat o svoji třídu, školu, prostředí 

kolem nás. Soutěž probíhala v souladu s paní uklízečkou. Vyhodnocení proběhlo na konci 

školního roku a vítězem se stala šestá třída. Na paty jim šlapala sedmá a devátá třída a 

poslední skončila osmá třída.  

Během školního roku se pod vedením členů parlamentu tradičně třídila víčka 

pro handicapovanou Elišku Novotnou z Ústí nad Labem.  

Schránka důvěry obsahovala minimální problémy či dotazy, které byly řešeny ihned 

po vyzvednutí ze schránky. 

Dále parlament spolupracoval s redakční radou na tvorbě školního časopisu a celkově se 

podílel na zlepšení klimatu tříd a celé školy.  
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Prevence sociálně patologických jevů a ochrana člověka za mimořádných 

situací na 1. stupni 
 

 Prevence sociálně patologických jevů a ochrana člověka za mimořádných situací 

probíhala formou projektů, akcí a přednášek během celého školního roku nejen ve 

vyučovacích hodinách, ale i ve školní družině. 

 

Prevence sociálně patologických jevů: 

5. A – Přednáška Policie ČR o zásadách slušného chování 

4. třídy a 5. třída - V rámci předmětu vlastivěda a přírodověda 

Beseda v školní družině – Mezilidské vztahy – s policistou Otou Rösslerem  

Beseda ve školní družině – Práce Policie ČR – s policistou Bc. Erichem Michajlákem  

Průběžné besedy se žáky a jejich třídními učiteli v jednotlivých třídách – např. bezpečnost při 

komunikaci s cizími lidmi, mezilidské vztahy, kyberšikana, šikana, linka bezpečí, násilí atd.  

  

Ochrana člověka za mimořádných situací: 

1. A – Beseda s Policií ČR na téma BESIP 

19. 9. BOZP -  nácvik opuštění budovy 

18. 10. Ukázka canisterapie 

11. 4. Přednáška paní Drahošové na téma První pomoc pro 4. A 

26. 4. Den Země – úklid společných prostor školy, ekologická procházka s poznáváním 

28. 5. Škola v pohybu – ukázková hodina tělesné výchovy (1. – 3. třída) 

1. – 8. 6. Ozdravný pobyt na ekofarmě ve Valdeku u Starých Křečan, okres Rumburk (1. – 5. 

třída) 

18. 6. Lesní pedagogika – 4. A a 4. B 

20. 6. Světluška – akce 9. třídy pro 1. stupeň  

Zdravotní soutěž 1. stupně – 2. místo 

7. 5. Dopraváček – 5. A 

Plavecký výcvik 2. A a 3. A  

 

1. – 3. třída v rámci prvouky a 4. – 5. třída v rámci přírodovědy (zemětřesení, povodně, 

požáry, tsunami, autonehody, první pomoc, bezpečnost na silnici, na chodníku, znalost 

dopravních značek a další). 
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Prevence sociálně patologických jevů a ochrana člověka za mimořádných 

událostí na 2. stupni 
 

  

DATUM NÁZEV AKCE ANOTACE TŘÍDA 

 

14.9. 

 

Sportovní den v Bannewitz 
Sportovní hry – ve 

spolupráci s Bannewitz 
4. - 9. 

 

22.10. 

 

Šance Nabídka středních škol 9. 

 

22.10. 

 

 

Projekt – Časová schránka 
Projekt k 100. výročí 

založení Československa 
6., 7.,8. 

 

23.10 

 

Projekt – 100. výročí vzniku 

Československa – slavné 

osobnosti 

Osobnosti ČR 6. - 9. 

 

24.10. 

 

Sportovní memoriál k 100. 

výročí založení 

Československa 

Fotbal, vybíjená 6. - 9. 

 

25.10. 

 

Výroční lípa 
Pietní zasazení památné 

lípy na školním pozemku 
6. - 9. 

 

25.10. 

 

 

Pietní akt 

Hudební vystoupení žáků 

v rámci pietního kladení 

věnců u památníku 

6., 7. 

 

 

26.10. 

 

Projekt Halloween 

Připomenutí Svátku 

zesnulých a dalších 

podobných tradic 

6. - 9. 

 

8.11. 

 

Úřad práce Volba povolání 9. 

21.11. 1.pomoc hravě 

Jak se chovat bezpečně, 

jak pomoci druhým - 

přednáška 

7. 

 

21.11. 

 

 

Zdravý životní styl v 

dospívání 

Přednáška - informace, 

tipy 
8., 9. 
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DATUM NÁZEV AKCE ANOTACE TŘÍDA 

 

21.11. Nástrahy internetu Přednáška - čemu se vyvarovat 
 

6. 

 

30.11. 

 

Vánoční koncert 
Vánoční melodie v podání Severočeské 

filharmonie 
6. – 9. 

 

5.12. 

 

Historie lázeňství 

na Teplicku 

Projekt – poznávání historie v kraj, kde 

žijeme 
6. – 9. 

 

5.12. 

 

Vánoční dílny, 

rozsvícení 

vánočního 

stromku, sbírka 

pro útulková 

zvířata 

Vánoční dílny pro děti a rodiče, sbírka 

krmiva pro zvířata. 
6.-8. 

 

11.12. 

 

Výlet Drážďany Výlet na vánoční trhy do Německa 6. - 9. 

 

12.12. 

 

Návštěva kina Svět kolem nás - Kuba 6. - 9. 

 

12.12. 

 

Bruslení Vánoční bruslení 6. - 9. 

 

20.12. 

 

Vánoce Projekt – vánoční tematika 6. - 9. 

 

21.12. 

 

Besídky tříd, 

školní akademie 

Děti se samy podílejí na programu besídek i 

Akademii, která je v režii 9. třídy 
6. - 9. 

 

22.1. 

 

Etika, etiketa, 

komunikace 

Projekt – jak se správně chovat a 

komunikovat 
6. - 9. 

 

28.1. 

 

Zimní sporty Projekt 6. - 9. 

5.2. Tonda Obal 

Ochrana životního prostředí 

 

 

6. - 9. 

 

7.2. 

 

Drogy Beseda s MěP 8. 

 

11.2. 

 

Právo, internet Beseda s městskou policií 9. 
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22.2. 

 

Kyberšikana 
Projekt – jak se bránit proti kyberšikaně, 

vymezení pojmu 
6. – 9. 

21.3. Návštěva kina Planeta 3000 6. - 9. 

22.3. 
Dubská kulturní 

olympiáda 

Soutěžní klání dětí ve zpěvu, tanci, recitaci a 

výtvarném vyjádření 

 

1. – 9. 

27.3. Zdravá výživa 
Projekt – tipy, jak žít a stravovat se zdravě, 

praktické tipy, ukázky 
6. - 9. 

27.3. Mít své tělo ráda 
Přednáška pro dívky – tipy na posílení 

sebedůvěry 
8. - 9. 

28.3. Pohádky Projekt – literatura 6. - 9. 

29.3. 
Elektrárna 

Ledvice 
Exkurze 9. 

10.4. Právní vědomí Beseda s PČR 9. 

12.4. Hrajeme spolu 

Workshop – africké bubny – multikulturní 

výchova – setkání a bubnování s africkým 

bubeníkem 

8. 

17.4. 
Rovnost a 

tolerance 
Projekt – „každý člověk je člověkem“ 6. - 9. 

26.4. Den Země Ochrana přírody 6. - 9. 

29.4. 

Ochrana člověka 

za mimořádných 

událostí 

Projekt – beseda, návštěva Hasičské stanice 

Teplice 
6. - 9. 

2.5. Pietní akt 
Hudební vystoupení na kladení věnců u 

památníku 
6. 

6.5. 

7.5. 

Finanční 

gramotnost 

Přednáška, workshop – tipy, jak zacházet 

zodpovědně s financemi 
6., 8. 

16.5. Lidice Exkurze – Památník 6. - 9. 

28.5. „Safety show“ Autosalon SPŠ Teplice 9. 

29.5. Protidrogový vlak Interaktivní seznámení s problematikou drog 7., 8. 
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3.6. Anglické divadlo 
Divadelní představení s rodilými mluvčími 

v cizím jazyce 
6. - 9. 

4.6. Bulimie, anorexie 
Přednáška pro dívky – seznámení 

s problematikou poruch příjmu potravy 
7. - 9. 

12.6. Bulimie, anorexie Přednáška a workshop pro chlapce 8., 9. 

17.6. Den dětí 
Zábavné sportovní disciplíny připravené 

devátou třídou pro mladší spolužáky 
 6.- 9. 

18.6. 
Výstup na 

Milešovku 
Turistika 8. 

19.6. Výstup na Lovoš Turistika 9. 

20.6. Světluška 

„Prožij den ve tmě“ – soutěžní disciplíny, 

které děti plní poslepu – připravuje 8. třída 

pro mladší spolužáky z 1. stupně 

8., 1.-5. 

20.6. Sportovní den 

Zápasy v míčových hrách – smíšená 

mezitřídní družstva 

 

   6., 7., 9. 

 

- Během školního roku 2018/2019 byl ověřován strategický plán školy pro inkluzivní 

vzdělávání, který byl vytvořen v červnu 2018 koordinátorem inkluze. 

- Cílem je zlepšit prostředí školy, kvalitu výuky a pedagogů ve smyslu inkluzivního 

nastavení školy.  

- Akce a besedy jsou plánovány vždy v reakci na aktuální potřeby školy a aktuální 

situaci v rámci ČR a některé jsou součástí strategického plánu.  

- Před začátkem nového školního roku končí projekt „Škola pro všechny“, v některých 

aktivitách spojených s projektem a strategickým plánem však chceme nadále 

pokračovat. 

- V červnu 2019 jsme se zapojili do projektu Ligy lidských práv „Férová škola“. 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí  

 

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). 
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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. Vzhledem k tomu, že jsou témata ochrany 

člověka za běžných rizik i mimořádných událostí v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání (RVP ZV) rozložena do několika vzdělávacích oblastí, může být 

koncepční příprava výuky pro učitele náročnější. Proto jsme se raději s celým druhým 

stupněm svěřili do rukou odborníků.  

     Letos jsme tento den na druhém stupni ZŠ Dubí 2 pojali jako spolupráci s Hasičskou stanicí 

Teplice. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a postupně jsme navštívili Hasičskou stanici 

v Teplicích. Prohlédli jsme si výjezdovou techniku, ale seznámili jsme se i s běžným dnem 

hasičů. Viděli jsme, jak trénují na své velice náročné povolání. Mohli jsme si i vyzkoušet 

chůzi po nekonečném žebříku nebo tahání těžkého kladiva. Dokonce jsme mohli projít i 

temnou zakouřenou místností, kde hasiči trénují. Celou stanicí nás provázel pan David Somol, 

kterému tímto děkujeme za zajímavý výklad i trpělivé odpovědi na některé dotazy. Mnohé 

žáky to opravdu nadchlo a možná, že po maturitě budou uvažovat i o tomto povolání.  

     V další části projektu, probíhající již v budově školy, se žáci v několika prezentacích, které 

vytvořili členové tohoto hasičského útvaru, 

seznámili s fungováním integrovaného 

záchranného systému a poznali pravidla, jak se 

zachovat při mimořádné události a jak správně 

telefonovat s členy integrovaného záchranného 

systému. Řadu znalostí již žáci prokázali 

v průběžných testech, tak můžeme konstatovat, že 

jsme zase o trochu připravenější na některé 

životní karamboly, které nás mohou potkat. 
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Environmentální výchova  
 

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

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

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

do vyučovacích hodin. Ekologická výchova se taktéž průběžně do výuky zařazovala. 

Environmentální výchova probíhá ve výuce téměř všech předmětů, dále se žáci účastní 

projektového vyučování s touto tematikou, exkurzí a přírodovědných vycházek do okolí. 

Ve škole se třídí odpad - jsou zde kontejnery na elektroodpad, baterie, plast, papír, tonery. 

Jsme součástí projektu Recyklohraní. V letošním školním roce jsme odevzdali slohový úkol 

Příběh vysloužilého elektra, za který jsme obdrželi do projektu 250 bodů. 

Ve školním roce 2018/2019 se konaly následující akce, které obsahovaly prvky 

environmentálního vzdělávání: 

o Ochrana člověka za mimořádných událostí  

o Přednáška o recyklaci – „Tonda obal“ 

o Den Země – úklid všech školních budov  

o Planeta Země 3000 – kinoprojekce Květen Teplice 

o Svět kolem nás – kinoprojekce Květen Teplice 

o Přírodovědný klokan – žáci 8. a 9. třídy 

o Zasazení Výroční lípy na školním pozemku v rámci oslav 100. výročí založení ČSR 

o Exkurze do elektrárny v Ledvicích  

o Výlet na Milešovku – 8. třída 

o Lesní pedagogika – Kostomlaty pod Milešovkou – 7. třída  

           – Dubí – 4. třída (pod vedením lesníka pana Bláhy) 

o Výlet na Lovoš – 9. třída 

o Výroba vlastního herbáře – 7. třída, 4. třída 

o Ozdravný pobyt Valdek 
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Projekty na 1.stupni  

(vědomostní soutěže, kulturní akce, olympiády a prezentace na veřejnosti..)             

 

1. Projekty pro všechny ročníky 1.stupně 

 25.-26. 10.    100 let výročí republiky – seznámení s fakty české historie, výtvarné činnosti 

 20.12.            Česká pohádka – tvořivé činnosti s textem, ilustrace 

 5.2.                Tonda Obal – prohlubování znalostí o třídění odpadů hravou formou 

 17.4.              PRIM – podpora rozvíjení technického myšlení 

 26.4.              Den Země – úklid školního pozemku a okolí, pozorování proměn přírody   

                                            v nedalekém okolí 

  18. 6.             Lesní pedagogika – podpora a rozvíjení vztahu k přírodě a lesnímu hospodaření  

  20.6.              Den ve tmě – podpora soužití s handicapovanými lidmi  

 

2. Vědomostní a jiné soutěže 

  21.2.             Recitační soutěž v ZUŠ Teplice  

  14. 3.            Informáček – soutěž v informatice – 5. A 

  22.3.             Dubská kulturní olympiáda – soutěže v pěveckých, recitačních, tanečních a  

                                                                       výtvarných disciplínách 

  22.3.             Klokan + Cvrček – matematická soutěž 

  28.3.             Exhibice DKO – ukázky nejlepších vystoupení 

  11.4.             Pythagoriáda 5.A – soutěž v matematických a logických úlohách 

   7.5.              Cyklistická a zdravotní soutěž - 5.A  

 

3. Kulturní akce 

   6.11.            Divadelní vystoupení „Princezna ze mlejna“  Lidový dům Pozorka 

  29.11.           Severočeská filharmonie – koncert pro školy, vánoční skladby 

  11.12.           Hudební pohádka žáků ZUŠ – představení pro 1. třídu 

   21.1.            Středověká hudba a nástroje  

   6.2.              Kino pohádka „Čertí brko“ 

   12.4.            Loutkové divadlo Narcis p. Kopecká – Hudební revue 

 

4. Prezentace pro veřejnost 

    1. 9.            Slavnostní zahájení školního roku v 1. třídě – zahájení, program pro prvňáčky 
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  18.10.           Drakiáda s podzimní výtvarnou dílnou – program pro rodiče s dětmi 

  12.12.         Vystoupení prvňáčků pro rodiče – recitace, dramatizace pohádky 

  12.12.         Vánoční výtvarná dílna – pro rodiče s dětmi, vystoupení tanečních kroužků 

  29.1.           Vystoupení prvňáčků pro děti z MŠ Cibuláček 

  13.2.           Vystoupení prvňáčků pro děti z MŠ Křemílek 

26.3., 1.- 2.4. Ukázkové hodiny 1.třídy pro MŠ Křemílek a Cibuláček 

  3.4.             Den otevřených dveří 

 17.4.            Velikonoční výtvarná dílna – pro rodiče s dětmi 

 13.6.            Vystoupení dramaticko-tanečního kroužku pro rodiče 

 25.6.            Mezigenerační hry - soutěže a hry pro smíšená družstva žáků čtvrtých tříd a  

                     seniorů 

 

5. Ostatní 

 11.10.          Ukázka canisterapie  -  2.3. a 4. třída 

 18.12.          Městská policie Dubí „ Osobní bezpečí“ 1.A 

 21.2.            Příběh královny Judity –  program pro školy v Regionálním muzeu Teplice 4.A 

  - - -             V průběhu března Městská knihovna Dubí – program pro 1.-3. třídy  

  11.4.           Přednáška „První pomoc“ – pí. Drahošová 4.A 

  31.5            Školní oslava MDD – vystoupení tanečních kroužků   

  19.6.           Divadlo kouzel Pavla Kožíška Líbeznice - školní výlet 

  21.6.           Vystoupení papoušků – ukázky výcviku, péče a kontaktu s exotickými ptáky 
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Exkurze do Regionálního muzea v Teplicích 

 

 Na začátku jara se 4. A Základní školy Dubí 2 zúčastnila exkurze v Regionálním 

muzeu v Teplicích. Děti šly spolu s průvodkyní po stopách románského slohu, jehož 

pozůstatky jsou ke zhlédnutí v muzeu a jeho okolí. Exkurze nese název Příběh královny 

Judity. Děti poznávají nejen repliku lebky královny Judity, ale také typické znaky románského 

slohu. Seznamují se s kryptou, sdruženými okny, portálem, stavebními dílci, ale i se životem 

v klášterech. Důraz je kladen na detail, kdy si děti musí všímat jednotlivých dílů staveb. Jejich 

umístění posléze zaznamenávají do připraveného pracovního listu. Uplatňují zde tak svoji 

soutěživost, pozornost a smysl pro detail. 

Potěšila nás pochvala paní průvodkyně, která ocenila snahu a aktivitu dětí a jejich 

znalosti. Děti byly nejvíce nadšené z lebky královny Judity, o které se v té době právě učily.  

Exkurze se všem moc líbila. Návštěvníci mnohdy ani netuší, jaké poklady se nacházejí 

v okolí našeho bydliště.  
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Informáček 

  

Ve čtvrtek 14. března se dvě žákyně z naší páté třídy (Eliška Rantošová a Monika Nebosová) 

zúčastnily soutěže v informatice, kterou pořádá Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a 

výpočetní techniky v Proseticích. Naše dvojice soutěžila v několika disciplínách: vyhledávání 

informací na internetu, logická hra Sudoku, skládání puzzle v programu malování a určování názvů 

částí počítače. Soutěže se účastnilo 18 družstev, z nichž byla oceněna první tři místa. Dívky se letos 

bohužel neumístily, ale získaly spoustu nových zkušeností do dalších soutěží. Určitě se této soutěže 

budeme účastnit i v dalších ročnících a doufáme, že budeme slavit úspěch.   

          

 

 
 

 

Den ve tmě 

Ve čtvrtek 20. 6. proběhlo na ZŠ Dubí 2 netradiční dopoledne s názvem „Den ve tmě“. Žáci 

prvního stupně si vyzkoušeli, jaké je to být nevidomý.  Osmá třída pro ně venku na zahradě 

přichystala několik stanovišť, které žáci museli plnit se zavázanýma očima. Vyzkoušeli si 

například namalovat jednoduchý obrázek, slalom s fotbalovým míčem, poznat předměty po 

hmatu, chuti nebo vůni, překážkovou dráhu podle navigace někoho jiného a další. Děti byly 

nadšené, pár si jich dokonce dobrovolně některá stanoviště zopakovalo. Tuto akci máme na 

naší škole už několikátým rokem a rozhodně letos nebyla naposledy.  
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Akce školní družiny  

1. pololetí 

I. oddělení 

 

8. 10. – 10. 10. 2018 Dýně (rodiče s dětmi) 

11. 10. – Domov důchodců Dubí 1 – recitace básní 

24. 10. – hudební skupina Alibi – animační program na téma Halloween 

11. 11. – Cestování s prarodiči – výtvarná soutěž 

6. 12. Domov důchodců – vystoupení v maskách Mikuláše, čerta a anděla 

10. 12. – 12. 12. – výroba vánočního svícnu a zdobení perníčků (rodiče s dětmi)  

13. 12. – Dům porcelánu – zdobení vánočních ozdob 

14. 12. – Ježíškova vnoučata – výtvarná soutěž s rozhlasem 

31. 1. 2019 – Namaluj, co je zdravé z časopisu Lidl – výtvarná soutěž 

 

Každý měsíc děti plní a odesílají úkoly z časopisu „Můj vláček“ 
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II. oddělení 

 

12. 9. – Jak se chovat ke kamarádům – beseda 

20. 9. Pravidla slušného chování – beseda 

27. 9. Den české státnosti – beseda 

11. 10. Radost z pohybu - sportovní odpoledne 

12. 10. – Návštěva mateřské školy Křemílek 

24. 10. – Barvy podzimu – výtvarná činnost 

31. 10. Halloween – dílny 

8. 11. Návštěva Lidové školy umění v Dubí 

20. 11. – Zimo, kde jsi? – výtvarná činnost 

23. 11. Vztahy v rodině – beseda 

29. 11. Návštěva ŠD Zš Dubí 1 

6. 12. – vánoční dílny (rodiče s dětmi) 

7. 12. – vánoční výzdoba, zdobení stromečku 

18. 12. Podzimní a zimní nebezpečí – beseda (městský strážník Ota Rössler) 

21. 12. – Tradice Vánoc – beseda + zpěv koled 

14. 1. – Zima – výtvarná činnost 

18. 1. Ptáčci v zimě – výtvarná činnost 

22. 1. Hra na Orfovy hudební nástroje 

 

2. pololetí 

 

I. oddělení 

 

20. 2. 2019 -  Masopustní karneval - soutěžní odpoledne s písničkou 

6. 3. – Beseda na téma Šikana - policie ČR 

12. 3. - 14. 3. - Zdobení větviček k jaru (rodiče s dětmi) 

21. 3. Vítání jara – průvod městem a vhození Moreny do potoka 

5. 4. – Výrobky dětem, které půjdou do školy 

15. 4. - 17. 4. Patchwork - zdobení vajec (rodiče s dětmi) 

25. 4. Hrajeme s Jitřenkou - vystřihování, lepení, dokreslování - 3 děti výherci 

2. 5. Den matek - odpolední pozvání pro rodiče – recitace básniček 
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7. 5.     !!!!!!   2. místo – Hlídka mladých zdravotníků !!!!!!!! 

20. 5. - 22. 5. - Výroba mýdla (rodiče s dětmi) 

30. 5. - Ukázka z výcviku psů na louce pod vedením pí. Štarkové 

3. 6. - Cesta do pohádky – akce pořádaná městem (plnění úkolů v lese s pohádkovými 

postavičkami) 

10. 6. – Výtvarná soutěž Natur „Vzhůru do pohádky“ 

20. 6. - Rozloučení se školním rokem – hudební doprovod, recitace básní 

 

II. oddělení 

 

7. 2. – Beseda „Státní policie pomáhá a chrání“ – npp. Bc. E: Michajlák 

19. 2. – Beseda „Roční období a proměny přírody v závislosti na období“ 

21. 2. – Jaro – motiv květiny – výtvarná činnost 

8. 3. – Příroda se probouzí ze zimního spánku – výtvarná činnost 

12. 3. - Práce s encyklopedií – vyhledávání jarních květin 

14. 3. - Práce s modelínou – dopravní značky 

15. 3. - Veselý ptáček – výtvarná činnost 

21. 3. - Jarní dílna 

28. 3. – „Ochrana přírody“ – beseda s myslivcem Jaroslavem Lacinou¨ 

4. 4. - Beseda na téma „Nevhodné chování, šikana a vandalismus“ 

10. 4. - Beseda na téma „Různá řešení životních situací“ 

11. 4. – Návštěva dětí ŠD základní školy Dubí 1 

12. 4. – Návštěva dětí z MŠ Křemílek 

16. 4. – Tradice Velikonoc – beseda 

25. 4. „Zdraví a zásady první pomoci“ – beseda s pí. Libuší Drahošovou 

15. 5. – Vystoupení ke Dni matek 

21. 5. – Vybavení kola a cyklisty – beseda 

24. 5. – Výtvarná činnost na téma „Podmořský svět“ 

28. 5. – Výtvarná činnost na téma „Záložka do knihy“ 

30. 5. – Vystoupení Dramatického kroužku ZŠ Dubí 2 „Jak si ptáci volili korálek“ 

20. 6. - Zahradní slavnost 
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Projekty a akce asistentů pedagoga  

 

o Taneční kroužek - Hvězdičky 

o Výtvarný kroužek 

o Předškolní kroužek 

o Kroužek tvořivosti 

o Taneční kroužek - Rebelky 

o Kroužek - Zumba  

o Doučování dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a jejich motivování ke 

vzdělávání 

o Výtvarná soutěže pro sociálně slabé děti: téma – Má rodina, Velikonoční tradice  

o Vystoupení tanečních kroužků na školních akcích  

o Dětská přehlídka talentů: Červnová Superstar   

o Vánoční workshop (stánek) 

o Doprovod dětí na školní akce a soutěže 

o Podílení se na školních projektech 

o Dozory v jídelně a o přestávkách 

o Příměstský tábor – Zoo park Chomutov 

                                          Pohádkový les v Bílině  

                                          Botanická zahrada v Teplicích 

                                    Sportovní hry v okolí školy 
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Projekty a akce 2. stupně  

3. 9.      Vítání prvňáčků (9. třída) 

14. 9.    Sportovní den s městem Bannewitz   

27. 9.    Projektový den „Svatý Václav“ 

22. – 26. 10.  Projektový týden k 100. výročí republiky  

30. 11.   Vánoční koncert Severočeské filharmonie Teplice 

5. 12.   Projektový den „Historie lázeňství“ 

11. 12.  Výlet – Vánoční trhy v Drážďanech 

12. 12.  Kinoprojekce „Svět kolem nás – Kuba – dvě tváře svobody“ 

13. 12.  Rozsvícení vánočního stromku 

19. 12.  Bruslení – Olympia Teplice 

20. 12.  Projekt „Vánoce“ 

21. 12.  Vánoční akademie 

22. 1.   Projekt „Etika, etiketa, komunikace“ 

28. 1.   Projekt „Zimní sporty“ (součástí projektu byl i výjezd na hory) 

5. 2.   Přednáška o recyklaci „Tonda Obal“ 

22. 2.   Projekt „Kyberšikana“ 

21. 3.   Kinoprojekce „Planeta Země 3000 – Kolumbie – ráj slasti a neřesti“ 

22. 3.   Dubská kulturní olympiáda 

27. 3.   Projekt „Zdravá výživa“  

28. 3.   Projekt „Pohádky“  

29. 3.   Exkurze do elektrárny v Ledvicích (9. třída) 

17. 4.   Projekt „Rovnost a tolerance“ 

26. 4.   Den Země 

29. 4.   Ochrana člověka za mimořádných událostí 

            (exkurze u hasičského sboru v Teplicích) 

6. 5.   Projekt finanční gramotnost – Nákup mimo kamenné prodejny (6. třída) 

7. 5.   Projekt finanční gramotnost – Úvěry (9. třída) 

16. 5.   Exkurze Památník Lidice 

29. 5.   Školní focení 

29. 5.   Preventivní program – „Protidrogový vlak“ 

3. 6.   Anglické divadlo 

17. 6.   Den dětí 

18. 6.   Exkurze Milešovka (8. třída) 
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19. 6.   Exkurze Lovoš (9. třída) 

20. 6.   Projekt „Den ve tmě“ 

21. 6.   Třídní výlety (Zoo Děčín, Plavecká hala Děčín a Teplice) 

25. 6.   Návštěva kina (film Avengers) 
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Humanitní projekty a soutěže 

     V průběhu školního roku 2018/2019 se žáci zapojovali do literárních soutěží, které byly 

často spojeny s výtvarným projevem (Vícejazyčnost je bohatství, Evropa ve škole). 

     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. 

Zúčastnila se Ivanna Bondarenko z 8. A a Alberto Monti z 9. A, který v kategorii jednotlivci 

13 – 16 let získal čestné uznání. Psal v italštině o místní kuchyni a text doprovodil krásnou 

ilustrací. 

     Na podzim se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili literární soutěže Svět očima dětí. Lucie 

Letová z 9. A napsala esej na téma Rodina, která byla zařazena mezi 20 nejlepších. Práce je 

vystavena v Praze v nadaci Výboru dobré vůle Olgy Havlové, který měl nad celostátní soutěží 

patronát. 

     V letošním školním roce se mnoho literárních soutěží zapojilo do celostátních oslav 

nadcházejícího výročí 100 let od vzniku Československa. Koncem října vyvrcholily i na naší 

škole oslavy stého výročí vzniku Československa. Významné výročí jsme se rozhodli uctít 

projektovým týdnem.  

     V pondělí na druhém stupni proběhl projekt Časová schránka. Všechny děti dostaly 

možnost zapsat na lístky papíru informace o sobě a svoji představu o životě za padesát let, kdy 

budou stát na prahu důchodového věku. Své představy o budoucnosti pak také namalovaly. 

     Úterní projekt byl historickou vzpomínkou na slavné uplynulé století naší země. Každá 

třída zpracovala 25 nejvýznamnějších osobností, hospodářských podniků, významných 

divadel, sportovců, politiků nebo umělců a vědců, tedy celkem stovku našich NEJ. Deváťáci a 

osmáci zpracovali své plakáty již dříve samostatně, v celoškolním projektu se z nich stali 

patroni mladších spolužáků, kterým pomáhali, aby vše zvládli zpracovat a poinformovat 

ostatní. Práce ve věkově rozmanitých týmech se dětem mimořádně líbila. Tímto projektem 

jsme se přihlásili k Týdnu inkluze, který právě probíhal. 

     Ve středu nás čekal sportovní memoriál věnovaný 100. výročí Československa. Děti se 

zapojily do turnajů ve florbale a v přehazované. Všichni bojovali jako lvi. 

     Čtvrtečním projektem Výroční lípa oslavy vyvrcholily. Dopoledne se žáci věnovali 

přírodovědnému učivu o listnatých stromech, hlavně o druzích lip u nás pěstovaných a jejich 

využití k léčení. Poslední hodinu se všichni přesunuli na školní zahradu, kde jsme po krátkém 

kulturním programu slavnostně vysadili lípu, která bude všem toto výročí připomínat. Pod lípu 

jsme také zakopali časovou schránku. Tu naši žáci mohou otevřít až za padesát let. Naše lípa 
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byla zařazena do internetové mapy Stromy svobody. V hodinách výtvarné výchovy pak ještě 

ztvárnily téma Lípa (6. tída). 

 

     Páteční projekt  se vztahoval k tradici západní kultury slavit koncem října svátek 

Halloween. Děti si užily nejen poznávání této tradice v anglicky hovořících zemích, ale samy 

si zhotovily děsivé škrabošky a někteří si i pomalovali obličeje. Soutěží masek a ochutnávkou 

dýňové polévky jsme pak celý úspěšný týden zakončili. 

     Celý druhý stupeň se letos zapojil do krajské literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole, 

kterou pořádala Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice. Žákyně 9. A 

Marie Bláhová získala ve výtvarné soutěži třetí místo a Victoria Svatoňová z 6. A 2. místo 

v literární soutěži s tématem Zvířecí parlament.  

      

 

Naši šesťáci se velice zdařile zapojili do soutěže Českých drah ve tvorbě básniček na Dětskou 

jízdenku, kde budou nejhezčí básničky otištěny. 

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

letos s tématem: Jsem tady bez rodiny. Tato soutěž byla jen jednou z celé škály aktivit 

zaměřené k výuce historie 20. století.  
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     V listopadu jsme se zapojili do projektu Jeden svět na školách, organizovaným Člověkem 

v tísni. Tentokráte byl tématem rok 1948. Děti zhlédly dokumentární filmy Právě se vracím 

z hradu a Jan Masaryk a třetí republika. Besedovat o této době s námi přišla kronikářka města 

Dubí, paní magistra Soňa Kosová, která přinesla dětem ukázat i starou dubskou kroniku. 

     V samostatném historickém projektu jsme připomenuli svátek svatého Václava. Věnovali 

jsme se i regionálním dějinám v projektu Historie lázeňství na Teplicku. Dílčím dějepisným 

projektem v 8. A byla knížka Napoleon Bonaparte (metoda CLIL). Třída 6. A absolvovala 

dějepisný projekt Kalendář, třída 7. A pak projekt Karel IV. a Zámořské objevy.  

     Třída 7. A absolvovala zeměpisný projekt Na mapě Afriky a Fauna a flóra Ameriky 

(prezentace na PC) a třída 8. A v rámci třídního projektu vytvořila leporelo Česká republika. 

     V rámci poznávání našeho regionu byla 8. A na exkurzi na Milešovce a 

 9. A  na Lovoši. 

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

Tajemství vojenského kufříku pro 1. i 2. světovou válku, pořádané Vojenským historickým 

ústavem v Praze. Zjišťovali a sestavovali životopisy našich vojáků, kteří bojovali na různých 

frontách.  

     V rámci poznávání moderní historie naší země jsme se se žáky druhého stupně 

zorganizovali exkurzi do Památníku Lidice. Prohlédli jsme si místní muzeum i celý pietní 

areál a u vzpomínkového místa, památníku zemřelých lidických dětí, jsme položili květiny. 

Děti měly možnost vidět i jeden z domků moderních Lidic, které byly pro přeživší postaveny 

po válce. Naši deváťáci se také zúčastnili internetové vzdělanostní soutěže Lidice pro 21. 

století, výsledky zatím neznáme.  

I letos jsme si s žáky druhého stupně připomínali hrůzy holocaustu, tentokráte v mezinárodním 

projektu Židovského muzea v Praze – Krokus (7. a 9.třída). Vysázené květiny do tvaru 

Davidovy hvězdy nám letos konečně vykvetly. V hodinách výtvarné výchovy pak žáci 

k tomuto projektu zpracovávali téma Ruce – symbol přátelství. Třída 9. A absolvovala 

v hodinách dějepisu i úvahový miniprojekt Holocaust. 

          Naše škola se pravidelně účastní i olympiád v českém jazyce a dějepise. I letos v nich 

proběhla školní kola. V českém jazyce do okresního kola postoupili vítězové školního kola – 

Michaela Jedličková a Jakub Šupol. V okresním kole se bohužel neumístili. Do okresního kola 

olympiády v dějepise postoupili  Ondřej i Martin Přibilovi a Vladimíra Novotná. Žák Ondřej 

Přibil z 9. A obsadil v okresním kole 15. místo a za sebou nechal i zdejší gymnazisty. 

     V letošním ročníku XXIV. Dubské kulturní olympiády se nám příliš dobře nevedlo. 

Z druhého stupně jsme zaznamenali pouze vítězství Marie Bláhové a Karolíny Baladové (obě 
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z 9. A) v hudebním oboru v nejvyšší kategorii. Snad se nám příští rok podaří najít nové 

talenty. 

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

Drážďan, kde žáci mohli procvičit svoji němčinu i angličtinu. 

      Letos jsme po mnoha letech měli své zástupce i v okresní soutěži v anglickém jazyce, kde 

nás reprezentovala Katka Kollmannová. 

     Koncem školního roku pak celý druhý stupeň zhlédl představení Anglické divadlo, kde 

rodilí mluvčí zahráli dětem příběh o jednom dni v Londýně. Děti měly možnost seznámit se 

s běžnou hovorovou angličtinou a byly jim vysvětleny i často používané fráze.  

     I v zeměpisné olympiádě jsme po několikaleté pauze měli znovu svého soutěžícího. Byl jím 

Ferda Tvrdík. 

     Začátkem května se šest žáků druhého stupně zúčastnilo česko-německé soutěže 

v anglickém jazyce. Žáci vycestovali do Chemnitzer Schulmodell. Celá akce byla dotována 

Česko-německým fondem budoucnosti a organizací Europäisch  – Humanistische 

Bildungstiftung Waldenburg. Žáci se zúčastnili mnoha her a aktivit v anglickém jazyce a na 

závěr celé akce dostali certifikát a drobné upomínkové dárečky.  

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

kolem nás a zhlédli jsme dokumentární 

filmy Kuba a Kolumbie. Zapojili jsme 

se i do celostátní soutěže 

Recyklohraní, kam děti psaly příběhy 

vysloužilých elektrospotřebičů. 

     Letos jsme pokračovali již 

v druhém ročníku školního časopisu 

Kurikulum. Náplní jsou hlavně 

literární práce našich žáků, ale i 

zprávy, interview, ankety a recenze 

akcí. Celkem jsme vydali čtyři čísla.  

    V příštím školním roce plánujeme 

zapojit se sérií projektů a soutěží do 

celostátních oslav 30. výročí Sametové 

revoluce. 
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Projekt „Škola pro všechny“ 

- spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně a MŠMT 

- projekt financován Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy – operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

- během školního roku 2017/2018 byl vytvořen strategický plán školy pro inkluzivní 

vzdělávání, který byl v tomto školním roce postupně plněn a ověřován. 

- cílem bylo zlepšit prostředí školy, kvalitu výuky a pedagogů ve smyslu inkluzivního 

nastavení školy  

- byla rovněž zavedena pozice Koordinátora inkluze, který tvořil strategický plán a následně 

ověřoval a pozice Školního asistenta pro žáky ze znevýhodněného sociálněkulturního 

prostředí. 

 
 

 
 

 

Dubská kulturní olympiáda 2019  

 

 Letošní jaro bylo odstartováno tradiční Dubskou olympiádou, která se konala na 

Základní umělecké škole v Dubí 2. Děti, které reprezentovaly své školy, vystupovaly a 

soutěžily ve čtyřech disciplínách – literárně dramatické, hudební, výtvarné a taneční. Tématem 

výtvarného oboru pro letošní rok byla žába, v tanečním oboru zase děti tančily na španělskou, 

pomalou, country a free style skladbu. V hudebním oboru děti zazpívaly libovolnou písničku, 

některé i své vystoupení oživily hrou na hudební nástroj. V literárně dramatickém oboru děti 

recitovaly básně nebo úryvky z různých dramatických či literárních děl. Poroty kromě prvních 

až třetích míst v daných oborech nebo v celkovém počtu bodů v jednotlivých věkových 

kategoriích vybraly i děti, jejichž výkony byly jedny z nejlepších, a navrhly je na exhibiční 

vystoupení olympiády.  
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 Ze Základní školy v Dubí 2 se v kategorii prvních tříd umístila Sofinka Jonášová na 2. 

místě, Lily Wiesner na druhém a Eliška Korol na 3. místě v kategorii 2. a 3. třídy, Andrejka 

Lepešková a Adélka Ryšavá na 2. místě v kategorii 4. a 5. třída. Karolína Baladová a Marie 

Bláhová z 9. třídy vyhrály hudební obor. Čestná uznání ve svých kategoriích získali Vojta 

Dufek ze 2. třídy, Klárka Bartůňková ze 4. třídy a Filip Krejčík ze 6. třídy.    

 Velká gratulace náleží nejen výhercům, ale všem dětem, které se olympiády zúčastnily, 

neboť všichni účinkující předvedli bravurní výkony plné talentu, energie, zapálení a nadšení. 

Dětem děkujeme za reprezentaci školy a paní ředitelce Evě Valtové ze Základní umělecké 

školy v Dubí 2 děkujeme za uskutečnění této akce, jež se těší velké oblibě nejen u dětí.  

 

 

 

 

Sportovní výsledky 1. stupeň  
 

• 14. 9. 2018 – účast na sportovním dnu v německém Bannewitzu  - (4. B, 5. A - 

Václav Havel, Pavel Abrahám, Linda Poláčková, Alex Kadeřábek, Marta Schmidtová, 

Josef Schmidt, Adam Kraus, Andrea Lepešková, Lukáš Nebos, Jan Dvořák). 

• 16. 10. 2018 - 6. místo na florbalovém turnaji ČEPS Cup -  chlapci - (4. B, 5. AS – 

Štěpánek Daniel, Abrahám Pavel, Havel Václav, Koubek Lukáš, Přibyl Dominik, 

Kraus Adam, Schmidt Josef, Galík Jan). 

• 2. 11. 2018 - – 3. místo na florbalovém turnaji ČEPS Cup -  dívky - (4. A, 4. B, 5. A 

– Bartůňková Klára, Bílková Elen, Rantošová Eliška, Pospíšilová Antónie, 
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Majerčinová Hana, Krausová Sára, Lepešková Andrea, Nebosová Monika, Letová 

Nikola) 

• 13. 12. 2018 – účast na vánočním turnaji ve vybíjené v ZŠ Dubí 1 – (4. B, 5. A – 

Trtík Luboš, Nejedlá Laetitia, Poláčková Linda, Gaube Václav, Bílková Elen, Štěpánek 

Daniel, Kovtanová Michaela, Kadeřábek Alex, Hubička Štěpán, Galík Jan, Schmidtová 

Martina, Pospíšilová Antónie, Nebosová Monika, ‚Rantošová Eliška, Rutschová Ivana, 

Schmidt Josef, Koubek Lukáš, Krausová Sára, Kraus Adam, Letová Nikola, Přibyl 

Dominik). 

• 30. 4. 2019 – 2. místo ve fotbalovém turnaji MC Donalds Cup - (1. A, 2. A, 3. A – 

Dufek Vojtěch, Havel Vítězslav, Ševčík Radek, Duben Jiří, Lougauer Lukáš). 

• 30. 4. 2019 – 5. místo ve fotbalovém turnaji MC Donalds Cup - (4. A, 4. B, 5. A – 

Kadeřábek Alex, Štěpánek Daniel, Kraus Adam, Nebos Lukáš, Lepešková Andrea, 

Nebosová Monika, Schmidtová Martina, Schmidt Josef). 

• 7.5.25019 – 5. místo v dopravní soutěži mladých cyklistů - (5. A – Přibyl Dominik, 

Kraus Adam, Rantošová Eliška, Schmidtová Martina). 

 

Výsledky sportovních soutěží 2. stupeň 
 

 
 

Akce Datum Výsledek 

Basketbal 15.02. 2019  

SH Teplice 

6. místo hoši 8. a 9. třída 

Florbal dívky 8. a 9. třída 27.11.2018  

Hala ZŠ Dubí 1 

4. místo (7., 8. a 9. tř.) 

 

Florbal hoši 9.11.2018 SH Krupka 3. místo hoši 8. a 9. třída 

Halový fotbal 07.03.2019 SH Krupka 3.místo hoši 8. a 9. třída 
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Sportovní soutěže jsou pořádané AŠSK a DDM Teplice. V letošním školním roce jsme se 

zúčastnili méně soutěží, ale děti měli možnost rozvíjet pohybové aktivity při turistických 

výletech, vlastních sportovních dnech na školním hřišti, návštěvě posilovny, plaveckých 

bazénů a dalších aktivitách. Velmi nás těší dosažené úspěchy mezi velkými městskými 

školami. Někteří žáci jsou velmi úspěšní ve sportovních disciplínách svých volnočasových 

aktivit a to dokonce na mezinárodní úrovni. Byli ohodnoceni i starostou města Dubí na 

každoroční Bilanci města Dubí. Matěj Šimůnek 6.tř. thajbox – na fotografii, Tomáš Barták 

8.tř. thajbox,, Šimon Verner 8.tř. thajbox,  Petr Vengrynský 9.tř. spol. tance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Čtenářská gramotnost 

 

     I v letošním školním roce měli žáci 2. stupně naší školy možnost jednou týdně navštívit 

školní knihovnu, kterou každý rok obohacujeme o nové knihy. Výběr nových knih vychází 

z čtenářské ankety, všichni žáci tak mohou vyjádřit, jaký typ knížek by rádi četli. Čtenářství 

podporuje i celoroční soutěž jednotlivců a tříd v počtu přečtených knih. Letos byli nejlepšími 

čtenáři osmáci, v soutěži jednotlivců Natálie Čápová z 6. A. 
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     I v tomto školním roce přihlásily paní učitelky Bláhová a Hůlková žáky do již 9. ročníku 

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

podporuje rozvoj čtenářství. Děti vytvářely záložky různými výtvarnými technikami. Naší 

partnerskou školou byla Církevná základná škola sv. Michala Kendice, okres Prešov. 

Tentokráte jsme zpracovávali téma Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. 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. 

     Podporujeme děti v recitaci. Zúčastnili jsme se recitační soutěže Regionální knihovny 

v Teplicích. Recitací vítají i deváťáci malé prvňáčky při nástupu do školy a recitační pásmo 

jsme nacvičili i k slavnostnímu zasazení lípy k výročí vzniku Československé republiky. 

     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 trénují a testují i na internetu. Naše škola má každý rok 

zakoupenou licenci portálu Pro školy. cz. Pracujeme i s internetovým programem Včelka 

(máme zakoupeno celoškolní licenci), ta pomáhala hlavně v intervenci doučování českého 

jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem, na druhém stupni Ivanně Bondarenko. 

     Letos na jaře jsme se zapojili naším projektem Pohádky do celonárodního projektu Celé 

Česko čte dětem. Učitelé ve všech třídách druhého stupně přečetli žákům vždy dvě pohádky 

od významných českých autorů B. Němcové, K. J. Erbena, K. Čapka a J. Drdy. Hlasité 

předčítání učí děti jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost. Obohacuje je nejen 

o vědomosti, ale i o vzorce morálního chovaní. Děti pak své dojmy z četby vyjádřily 

v kresbách ilustrací.  

     Novinkou v letošním školním roce byla nabídka kroužku Příprava na přijímací zkoušky 

z českého jazyka pro naše deváťáky. 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. 

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

výuky - literární dílny, které žáci absolvují jedenkrát měsíčně. 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. Pokud to počasí v závěru školního roku dovolilo, 

odehrávaly se literární dílny i ve školní zahradě. 
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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. 

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

Probíhal kroužek „Hravá matematika“, který byl zaměřen na získání zájmu o matematiku vhodnými 

didaktickými metodami, formou her a soutěží.  
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Matematické soutěže: 

 

❖ Matematický klokan – žáci byli podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. 

třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída).   

Ve všech kategoriích žáci řešili soubor testových úloh po dobu 90 minut. Úlohy byly       

seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. 

❖ Pythagoriáda – pro žáky 5. – 8. tříd. Školní kolo proběhlo na škole a soutěžící řešili 

15 úloh. Na jejich vyřešení měli 60 minut čistého času. 

 

 

Finanční gramotnost 

Ve 2. pololetí byla finanční gramotnost rozvíjena v rámci výuky matematiky pro 7. a 9. ročník, 

a v předmětech Výchova k občanství a Volba povolání pro 9. ročník.   

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

v situacích, s nimiž se člověk setkává v každodenním životě a také využití praktických 

poznatků o finančních výpočtech v matematice a o správném hospodaření s finančními 

prostředky ve výchově k občanství.   

 

Zaměřuje se 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 

 



 
 

 

42 

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 

 
 

Učební plány   

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

programu „Škola pro zdravý a zodpovědný život“, v tomto školním roce to od 1. 9. 2017 byla 

už VI. verze.  

 

Zájmové kroužky 

 

Při škole působil kroužek pěvecký, taneční, výtvarný, dovedných rukou, deskových her, 

sportovní, matematický, keramický a dramatický. 

Od října  až do zápisu do 1. třídy (duben 2019), pak působil i kroužek předškoláků. 
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Dramatický kroužek na 1. stupni 

 

 Na začátku 2. pololetí byl otevřen dramatický kroužek na prvním stupni. Přihlásily se 

děti od 3. do 5. třídy.  Nacvičovali jsme pohádku vietnamského původu s názvem Volba 

ptačího krále.  

Děti poctivě trénovaly celé pololetí a zodpovědně se učily své role. Vyrobily si též 

vlastní kostýmy z peříček a ptačí škrabošky. Představovaly tak například zoborožce, páva, 

orla, datla, slepičku, havrana a další. Pohádka pojednávala o volbě ptačího krále, kterou 

bedlivě střežil Nebeský král, král ptačích králů a všech ptáčků obecně. Ptáčkové postupně 

volili jednotlivé ptáky, ale nikdy nebyli spokojeni. Nakonec zůstal ptačím králem orel, jenž 

jakožto největší a nejsilnější pták vzbuzuje strach. Dodnes lidé považují za ptačího krále právě 

orla, páv je označován za vévodu.  

Kroužek byl završen divadelním představením pro rodiče, které bylo doprovázené 

tanečními vystoupeními kroužků Zumby, Hvězdiček a Rebelek. Rodiče se mohli občerstvit 

drobným pohoštěním a zhlédnout výkony svých dětiček.   

Děkujeme dětem z dramatického kroužku, které k celému kroužku přistupovaly 

zodpovědně, navštěvovaly jej pravidelně, učily se text, vyráběly kostýmy a rekvizity. 

Všichni budeme moc potěšeni, pokud budou mít děti i do budoucna zájem o divadlo a 

pokud je herecké zapálení neopustí.  

 

 

Prázdninové aktivity  

Příměstský tábor  

 

První týden v červenci proběhl na naší škole 

příměstský tábor. V pondělí jsme se s dětmi 

vydali na výlet do Pohádkového lesa v 

Bílině.  

V Pohádkovém lese jsme objevili mnoho 

známých postaviček, například Boba a 

Bobka, Hurvínka, Večerníčka, byly tam 

také různé prolézačky a bludiště. Dětem se 

nejvíce líbil hroch, do kterého si mohly 
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vlézt. Protože bylo velké teplo, tak jsme výlet zakončili v cukrárně, kde jsme si všichni dali 

zmrzlinu. 

 

 

V úterý jsme navštívili Botanickou 

zahradu v Teplicích. Po cestě jsme si 

zacvičili na hřišti a na zmrzlinu zbyl také 

čas. 

 

Ve středu jsme jeli na vlakem na výlet do 

Zooparku v Chomutově. Výlet se velice 

vydařil. Děti si prohlédly zvířata a všem 

se výlet líbil. 

 

 

Čtvrtek byl zasvěcen přírodě. Všech 

dvanáct účastníků vyrazilo hned ráno do 

Přítkova na starou střelnici. Cestou jsme 

si ukazovali stromy, živočichy a povídali 

si o historii našeho města. Svačinovou 

přestávku jsme si užili u rybníku 

Jaroslav, děti měly možnost se i vyřádit 

na houpačce. Na střelnici jsme dorazili 

kolem půl 11 a už na nás čekal pan myslivec Jaroslav Lacina s vnučkou Dominikou a MVDr. 

Juraj Vrabec. Oba se dětem věnovali až do odpoledne, nechali je střílet ze vzduchovek, házet 

šiškami na lahve a pomohli opéct buřtíky. Stihli jsme i vědomostní přírodní kvíz a několik 

tematických her. Do školy jsme se vraceli plni dojmů a děkujeme oběma pánům, že s námi 

strávili opravdu hezký den.  

 

Ozdravné pobyty žáků 

 
Škola v přírodě Valdek  

Každým rokem pořádá naše ZŠ ozdravný pobyt pro děti prvního stupně. Účast ve škole 

v přírodě je čistě dobrovolná. Žáci, kteří nemají zájem o pobyt, zůstávají ve škole a mají 
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náhradní program. V letošním roce jsme využili nabídku agentury Packa, která připravuje Švp 

„na klíč“. Výjezd se konal ve dnech 1.– 8. 6. ve Valdeku, nedaleko Rumburku. V průběhu 

celého pobytu probíhala etapová soutěž v duchu „Super hrdinové – Marvel versus DC“. Pro 

děti bylo připraveno mnoho her, soutěží a sportovních disciplín. Ve volnějších chvílích jsme 

se toulali krásnými a rozlehlými lesy, které nám nabízely také útočiště před prudkým a silným 

sluncem. Děti zde rády odpočívaly, stavěly domečky pro zvířátka a hrály si dle svých 

představ. Večery děti trávily na pískovém volejbalovém hřišti, houpačkách nebo prolézačkách, 

opékaly buřtíky, také měly diskotéky a večerní promítání filmu. Ubytování i strava byly na 

dobré úrovni a počasí ukázkové. Dětem i pedagogům se Švp líbila, o čemž svědčí každoroční 

vysoká účast, a samozřejmě připravíme Švp i v příštím školním roce. 
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

Čerpání rozpočtu  NIV – rok 2018 

 

Příjmy NIV celkem                                            15 093 083,- Kč 

Výdaje NIV celkem                                            15 093 083,- Kč 

z toho: 

Mzdové náklady                                         10 839 242,- Kč 

OPP                                                                               30 000,- Kč 

ZP + SP                                                                    3  675 723,- Kč 

FKSP                                                                            217 727,-Kč 

ONIV                                                                           330 391,-Kč 

Asistent ped.                                                                          0,- Kč 

Zvýšení platů                                                                         0,- Kč             

 

 

Příjmy školy 

Tržby z prodeje služeb                                              871 462,- Kč 

Úplata – zájmová činnost ŠD                                      61 000,- Kč 

Účelové dotace                                                            22 000,- Kč 

Jiné ostatní výnosy                                                      41 093,- Kč 

Čerpání fondů                                                              54 528,-Kč 

Celkem příjmy                                                     1 050 083,- Kč 

 

 

Čerpání rozpočtu města 

 

Výdaje  

Spotřeba materiálu                                                 1 464 420,- Kč 

Spotřeba energie                                                        611 847,- Kč 

Opravy                                                                        94 193,- Kč 

Ostatní služby                                                           690 676,- Kč 

Ostatní náklady z činnosti                                           25 179,-Kč 

Ostatní náklady z účelové dotace                                22 000,- Kč 

Odpisy DM                                                                 90 552,- Kč 

Náklady na pořízení DDM                                       520 945,- Kč 

Výdaje celkem                                                      3 519 812,- Kč 

 

 

Příspěvek Města Dubí                                          2 512 000,- Kč 

Příjmy                                                                    1 050 083,- Kč 

Výdaje                                                                    3 519 812,- Kč  

Zisk                                                                           42 271,- Kč   

  

Doplňková činnost 

Tržby za stravné                                                        215 696,- Kč 

Náklady                                                                     211 550,- Kč 

Zisk DČ                                                                         4 146,- Kč 
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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. Lektořem projektu je Bc. 

Lenka Vlčková z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. 

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

společnostiWOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 

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

Labem ESF v ČR „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech 

žáků“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210:  

     ● Vytvoření funkce školního asistenta, financovaného z prostředků projektu (01/17-06/19) 

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

     ● Stáže pedagogů v Londýně a v Helsinkách 

► V rámci KAP (Krajský akční plán) uzavřena dne 20.  6. 2017 mezi ZŠ Dubí 2 a Střední 

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

vzájemné spolupráci – „PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A 

ŘEMESEL“. 

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

ZŠ Dubí 2 titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2. STUPNĚ“. 

 

► Další účast na projektech: 

> Ovoce do škol, 

> Sběr druhotných surovin, 

> Recyklace odpadů, 

> Ekopolis 
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Ocenění pro paní ředitelku Mgr. Soňu Kosovou 

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje převzali ocenění nominovaní na Cenu náměstka za 

významný přínos ve školství. Ceny předal náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd 

spolu s předsedkyní výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmilou 

Krastenicsovou. Celkem jedenáct pedagogů bylo oceněno ve čtyřech kategoriích – mateřské 

školy, základní školy, střední školy a ostatní školská zařízení. Za Základní školy v Teplickém 

kraji byla oceněna paní ředitelka Mgr. Soňa Kosová.  
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Spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně 

Po dvou letech naší škole skončila spolupráce s pedagogickou fakultou Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně na projektu financovaného Evropskou unií s názvem Škola pro všechny. 

Projekt byl zaměřený na rovné šance ve vzdělávání pro všechny děti. Díky projektu jsme 

objevili nové možnosti vzdělávání pro žáky, naši pedagogové získali nové poznatky v oblasti 

speciální pedagogiky, získali jsme prestižní ocenění Férová škola a v neposlední řadě nám 

projekt umožnil vycestování několika pedagogů na zahraniční stáže do Anglie a Finska. 

V těchto zemích nám bylo umožněno nahlédnout do základních škol a tím možnost osvojit si 

tak jejich metody ve výuce. Za spolupráci na projektu srdečně děkujeme pánům Mgr. Zdeňku 

Svobodovi, Ph.D. a PhDr. Ladislavu Zilcherovi, Ph.D. a současně doufáme, že nebyla 

poslední.  
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KEVIS – krajský evidenční informační systém (školní rok 2018/2019) 

 

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. Lenka Machovcová 
 

 

Celkový prospěch žáků na ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

V 1. pol. prospělo s vyzn.  150 

V 1. pol. prospělo  82 

V 1. pol. neprospělo  2 

Ve 2. pol. prospělo s vyzn.  133 

Ve 2. pol. prospělo  99 

Ve 2. pol. neprospělo  2 
 

 

Žáci přestupující ze základní školy  

Kód organizace  TP-O-548 

Počet žáků, kteří přešli na vícel. gym.  4 

Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř  0 

Počet žáků, kteří přešli do spec. škol  0 

Z toho do spec. škol z 1. stupně  0 

Z toho do spec. škol ze 2. stupně  0 

 

 

Výsledky výchovy žáků na ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol.  1 

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

Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol.  0 

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

 

 

Docházka žáků ZŠ  

Kód organizace  TP-O-548 

Zameškané hodiny celkem 1. pol.  12042 

Z toho neomluv. hodiny 1. pol.  24 

Zameškané hodiny celkem 2. pol.  14279 

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

Kód organizace  TP-O-548 

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 

317/2005 Sb.  
10 

Počet účastníků akcí ostatní  43 

Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. 

akce  
0 

 

Účast žáků ZŠ v přehlídkách a 

soutěžích 

 

Kód organizace  TP-O-548 

Účastníci školní kolo  118 

Účastníci okresní kolo  18 

Účastníci oblastní kolo  4 

Účastníci ústřední kolo  0 
 

 
 

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 2018/2019 

 

 

 

 
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: 24 

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

                            právní ochrany:   10 

  - Okresní soud v Teplicích:    1   

  

 

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. 2019 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Soňa Kosová  

                                ředitelka školy 

 

 


