ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2
TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
zpracovaná ve smyslu vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 25. 8. 2020.

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 1. 10. 2020.

Základní škola Dubí 2
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Škola pro zdravý a zodpovědný život

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 2019/2020 docházelo 243 žáků.
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Vedení školy
Ředitelka školy:

Mgr. Soňa Kosová
(ředitelka ZŠ je současně statutárním orgánem právnické osoby)

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

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)

Učitelka 1. stupně

VŠ-PF (1. stupeň + speciální
pedagogika)
VŠ-PF (1. stupeň) + speciální
pedagogika)
VŠ-PF (1. stupeň + speciální
pedagogika)
VŠ-PF (1. stupeň + speciální
pedagogika)

Mgr. Bc. Dana Burgerová

Koordinátor environmentální výchovy

Mgr. Kateřina Čapek Kottová

Učitelka 1. stupně - MD

Mgr. Jana Znamenáčková

Učitelka 1. stupně - MD

Mgr. Kamila Růžičková

Učitelka 1. stupně - MD

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)

Mgr. Leona Kosová

Učitelka 2. stupně
Koordinátor inkluze

VŠ-PF (speciální pedagogika)

Mgr. Lucie Tuháčková

Učitelka 1. stupně

VŠ-PF (Čj, D)

Pavla Zajícová

Učitelka 2. stupně

SPŠ, stud. UJAK-Praha

Učitelka 2. stupně
Metodik prevence
Učitelka 2. stupně
Školní parlament
Učitelka 2. stupně
Koordinátor IT
Učitelka 2. stupně
koordinátor švp

VŠ-PF (PgVČ) + speciální
pedagogika

Mgr. Dominika Nedvědová

Učitelka 1. stupně

VŠ-PF (Nj)

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.

Monika Wangenová

Asistent pedagoga

SŠ-SPgŠ (vychovatelství)

Bc. Lenka Kremlová
Mgr. Veleslava Bláhová
Ing. Michaela Knotková
Mgr. Marie Hůlková

VŠ-PF (Rj, Vv)
VŠ-Agronomická fakulta,
UJEP-pedagogogické studium
VŠ-PF (Čj, D)
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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

Libor Kos

Školník

1. stupeň

Lucie Valentová

Uklízečka

1. stupeň

Jindřiška Komínková

Uklízečka

2. stupeň

Jaroslava Šachová

Vedoucí ŠJ

školní jídelna

Lenka Bendová

Hlavní kuchařka

školní jídelna

Dagmar Worlová

Pomocná kuchařka

školní jídelna

Marcela Dlesková

Pomocná kuchařka

školní jídelna

Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zapsáno k docházce celkem k 31. 5. 2020: 37 žáků
Zapsáno k docházce celkem k 1.9. 2020: 31 žáků
Počet odkladů školní docházky:

9 žáků

Údaje o počtu integrovaných žáků
Počet integrovaných žáků:

43 žáků

Údaje o počtu žáků ve školní družině
Počet oddělení:

3

Počet žáků:

68

Údaje o ukončení povinné školní docházky
Počet žáků:

28
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
ve školním roce 2019/2020
Datum

Pracovník

Školení

24.9.2019

Mgr. Soňa Kosová

Finanční řízení v praxi ředitele školy

27.9.2019

Kozáková Lenka

Abeceda personalisty

15.11.2019

Kozáková Lenka

FKSP - sociální fondy tvorba a použití

26.11.2019

Mgr. Soňa Kosová

Právní předpisy ve školství v aktuálním znění

26.11.2019

Bc. Lenka Kremlová

Nebezpečí skrytá v drogách a závislostech

2.12.2019 Mgr. Veleslava Bláhová

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Monika Wangenová

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Mgr. Dana Burgerová

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Kloučková Lucie

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Mgr. Anastázie Fialová

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Galyášová Dana

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Vyskočilová Lucie

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Mgr. Marie Hůlková

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019 Ing. Michaela Knotková

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Mgr. Petra Kolouchová

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Mgr. Leona Kosová

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Mgr.Soňa Kosová

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019

Bc. Lenka Kremlová
Mgr. Lenka
Machovcová
Mgr. Dominika
Nedvědová

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019
2.12.2019

Školní systemické konstelace - jak být autoritou
Školní systemické konstelace - jak být autoritou

Datum

Pracovník

Školení

2.12.2019

Zajícová Pavla
Mgr. Lucie
Tuháčková
Potužníková Lucie
Mgr. František
Podroužek
Ing. Michaela
Knotková

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

2.12.2019
2.12.2019
2.12.2019
9.12.2019
9.12.2019

Mgr. Hana Mertlová

9.12.2019

Mgr. Leona Kosová

Školní systemické konstelace - jak být autoritou
Školní systemické konstelace - jak být autoritou
Školní systemické konstelace - jak být autoritou
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board "Úroveň
začátečníků"
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board "Úroveň
začátečníků"
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board "Úroveň
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začátečníků"
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board "Úroveň
začátečníků"
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board "Úroveň
začátečníků"
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board "Úroveň
začátečníků"
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board "Úroveň
začátečníků"
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board "Úroveň
začátečníků"
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board "Úroveň
začátečníků"
Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2020

9.12.2019

Mgr. Soňa Kosová

9.12.2019

Bc. Lenka Kremlová

9.12.2019

Mgr. Marie Hůlková

9.12.2019

Potužníková Lucie

9.12.2019

Mgr. František
Podroužek

9.12.2019

Zajícová Pavla

15.01.2020

17.02.2020

Mgr. Soňa Kosová
Mgr. Petra
Kolouchová
Potužníková Lucie

17.02.2020

Galyašová Dana

Autismus v praxi - nácvik sociálních dovedností

17.02.2020

Autismus v praxi - nácvik sociálních dovedností

20.02.2020

Monika Wangenová
Mgr. Lenka
Machovcová
Mgr.Lucie Tuháčková

20.02.2020

Mgr. Leona Kosová

Komunikace v problémových situacích s rodiči

20.02.2020

Bc. Lenka Kremlová
Mgr. Dominika
Nedvědová

Komunikace v problémových situacích s rodiči

20.02.2020

Zajícová Pavla

Komunikace v problémových situacích s rodiči

25.02.2020

Zajícová Pavla

Abaku - hrajeme si s čísly kolem sebe

26.02.2020

Mgr. Dana Burgerová

Abaku - hrajeme si s čísly kolem sebe

27.02.2020

Mgr. Anastázie
Fialová

Abaku - hrajeme si s čísly kolem sebe

17.02.2020

17.02.2020

20.02.2020

15.02.2020
3.6. 24.6.2020

Mgr. Lucie Tuháčková

3.- 5.8.2020

Mgr. Lucie Tuháčková

5.- 7.8.2020

Wangenová Monika

4. 8. 2020

Mgr. Lucie Tuháčková

27. 8. 2020

Dagmar Hlavatá

27. 8. 2020

Mgr. Dominika
Nedvědová

Mgr. Lucie Tuháčková

Autismus v praxi - nácvik sociálních dovedností
Autismus v praxi - nácvik sociálních dovedností

Autismus v praxi - nácvik sociálních dovedností
Komunikace v problémových situacích s rodiči

Komunikace v problémových situacích s rodiči

Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Bakaláři tvorba rozvrhu a moduly pro organizaci výuky webinář
Letní škola pro pedagogy – Rizikové chování dětí a
mládeže
Letní škola pro asistenty pedagoga – Podpora žáků
s narušenou komunikační schopností
Rizikové chování u dětí a mládeže
Jak účinně zvládat agresi a záchvaty vzteku u žáků či
rodinných příslušníků
Jak účinně zvládat agresi a záchvaty vzteku u žáků či
rodinných příslušníků
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Prevence sociálně patologických jevů
Školní preventivní program na školní rok 2019/2020 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.

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.
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Práce školního parlamentu
Zástupci parlamentu byli opět vybraní a volení žáci 6. – 9. ročníků naší školy. V letošním roce
jsme se zaměřili na vzájemnou spolupráci mladších a starších ročníků. Nejlépe to fungovalo
mezi šestou a sedmou třídou. Kromě tradiční práce ve třídách jsme hodnotili spolupráci, úklid
mezi hodinami a po vyučování, péči o rostliny, sběr víček pro postiženou Elišku, sběr papíru
do označených bedýnek na chodbách, třídění plastového odpadu do pytlů na každém patře.
Nejvíce jsme se zaměřili na vztahy mezi žáky, ale i na vztah k životnímu prostředí. Každá
třída měla okna zaplněna vypěstovanými pokojovými květinami mnoha druhů, které byly
vybrány podle světelných podmínek každé třídy. Díky tomu se zde objevily rostliny jako
Scindapsus, Saintpaulia, Fikus benjamina, Papyrus papírodárný apod. Nejmenší péči svým
rostlinám věnovala devítka, která tak bohužel pracovala po celou dobu své existence
na 2. stupni naší školy. Absolutním vítězem celoroční práce se stejně jako vloni stala
sedmička, které statečně šlapala na paty šestka. Díky tomu máme letos vítěze dva. Třetí místo
náleží osmičce, která svou pracovitost prokázala i v hodinách Čsp – vaření. Je velká škoda,
že naši práci narušilo onemocnění COVID – 19. Plody naší práce na pozemku školy zůstanou
zachyceny pouze na fotografiích, protože v době květu žáci museli být doma.

Moderní

technologie nám umožní prohlédnout si své výpěstky a zhodnotit jejich vzhled i z našeho
domova. Většina rostlin jsou ale trvalky, které nám budou poskytovat radost řadu dalších let.
Vztah dětí k rostlinám se velmi zlepšil. Žáci byli vyrovnanější, klidnější a vzájemně
ohleduplnější.
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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:
4. a 5. třída – v rámci předmětu vlastivěda a přírodověda
3. a 4. třída – Beseda o šikaně
3. a 4. třída - Beseda o správných stravovacích návycích
Beseda o volném času a jeho využití
Průběžné besedy učitelů se žáky v jednotlivých třídách – např. šikana, bezpečnost na internetu
(kyberšikana), mezilidské vztahy, linka bezpečí atd.
Ochrana člověka za mimořádných situací:
5. 9. - Recyklohraní: třídění odpadu, bezpečné chování v přírodě
6. 9. - Nácvik požárního poplachu (rychlé opuštění budovy)
17. 10. – Ochrana a chování člověka za mimořádných situací (odpolední akce pro děti)
2. a 3. třída - Plavecký výcvik
Beseda ve školní družině – Podzimní a zimní nebezpečí – s policistou Otou Rösslerem
Beseda s dopravní tematikou – Michal Janulík
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Prevence sociálně patologických jevů a ochrana člověka za mimořádných
událostí na 2. stupni

9. 9. - 13. 9.

Projektový týden

V rámci všech předmětů –
Ochrana člověka za
mimořádných událostí

6. - 9. třída

13. 9.

Sportovní olympiáda

Sportovní aktivity, soutěže

6. - 9.

Šance Teplice

Přehlídka středních škol

8., 9.

Techmania

Výlet do Plzně Techmania

8., 9.

21. 10.

31. 10.

25. 10.

Pietní akt

1. 11.

Halloween

5. 11.

26. 10.

12. 9.

28. 11.

11. 12.

Hudební vystoupení žáků
v rámci pietního kladení
věnců u památníku
padlých vojáků.
Projekt - připomenutí
Svátku zesnulých a dalších
podobných tradic

6. - 9.

6. - 9.

Technické muzeum Praha

Exkurze

6., 7.

Projekt Halloween

Připomenutí Svátku
zesnulých a dalších
podobných tradic

6. -9.

Úřad práce

Volba povolání

9.

Gastroden

Přehlídka oborů Hotelové
školy Teplice

8., 9.

Drážďany

Vánoční trhy, tradice

7., 8., 9.
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12. 12.

Návštěva kina

Svět kolem nás

6. – 9.

16. 12.

Sir N. Winton

Kinoprojekce a přednáška

9.

16. 12.

Sportovní den

Bruslení

6. – 7.

18. 12.

Vánoční tradice

Vánoční dílny pro děti

6. - 8.

18. 12.

Sportovní den

Bruslení

9.

19. 12.

Sportovní den

Bowling

8. - 9.

12. 12.

Bruslení

Vánoční bruslení

6. - 9.

5. 12.

Adventní koncert

Hudební vystoupení dětí

6.

22. 12.

Besídky tříd,
školní akademie

Děti se samy podílejí na programu besídek i
Akademii, která je v režii 9. třídy

6. -9.

28. 1.

Drogy

Přednáška MěP Dubí

7.

6. 2.

Právo

Přednáška MěP Dubí

8.

28.2.

Sportovní den

28.2.

Kino

Kinoprojekce Teplice

8. – 9.

Celé
1. pololetí

Volba povolání

Projekt ve spolupráci s Komunitním centrem
Květina „Šance pro každého“ na podporu
zaměstnanosti

Vybraní žáci
9. tř.

Sportovní aktivity
6. - 7.
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-

Během školního roku 2019/2020 byl nadále 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.

-

V září 2019 jsme získali certifikát Ligy lidských práv „Férová škola“.
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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.
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1. stupeň
ZÁŘÍ
6.9.
všichni Nácvik požárního poplachu
11.9. všichni Recyklohraní
ŘÍJEN
1.10.
3.A
Zahájení plaveckého výcviku
10.10. všichni Drakiáda
17.10. všichni Ochrana a chování člověka za mimořádných situací
LISTOPAD
1.11
19.11.
22.11.
25. 11.
26. 11.
26.11.

všichni
1.B
1.A
1.A
1.A a 1.B
1.B

Miniprojekt Dušičky
MŠ Křemílek
Slabikářová slavnost
MŠ Křemílek
MŠ Cibuláček
Slabikářová slavnost

PROSINEC
3.12.
4.12.
5.12.
10. 12.
12.12.
18.12.
20.12.

1.B
5.A
všichni
3.A
všichni
1.A a 1.B
všichni

Návštěva MŠ Dubánek
Vybíjená škol
Tradice – Mikuláš
Ukončení plaveckého výcviku
Vánoční dílny
Podpora rozvíjení informatického myšlení
Třídní vánoční besídka

LEDEN
9.1.
15.1
17.1
29.1.

2.A
3.A, 4.A, 5.A
všichni
všichni

Zahájení plaveckého výcviku
Divadelní a taneční kroužek, vystoupení v MŠ Křemílek
Den otevřených dveří
Návštěva kina v Teplicích – Dr. Dolittle

ÚNOR
4.2.
3.A, 4.A,5.A Divadelní a taneční kroužek, vystoupení v MŠ Cibuláček
18.2.
všichni
Recitační soutěž – okresní kolo
11. 3. Mimořádné opatření Vlády ČR – uzavření škol do odvolání.
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2. stupeň
Environmentální výuka je nedílnou součástí vzdělávání i na 2. stupni. 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
zařazuje.
Na druhém stupni probíhá environmentální výchova ve výuce zeměpisu, přírodopisu, dějepisu,
českého jazyka, dále předmětů člověk a svět práce, v chemii, fyzice a dále se žáci účastní
projektového vyučování, exkurzí a přírodovědných vycházek do okolí.
Ve škole se třídí odpad – jsou zde kontejnery na elektroodpad, baterie, plast, papír, tonery.
Jsme součástí projektu Recyklohraní.
Ve školním roce 2019/2020 se konaly na druhém stupni následující akce, které obsahovaly
prvky environmentálního vzdělávání:
11.9. proběhl projekt s „Recyklohraním“ aneb
Ukliďme si svět. Každá třída obdržela certifikát za
aktivitu při recyklaci elektrozařízení a sběru
použitých baterií.
Ochrana člověka za mimořádných událostí – celý
2. stupeň. V průběhu druhého týdne školního roku
proběhl projekt Ochrana člověka za mimořádných
situací. Součástí je i nácvik rychlého opuštění
budovy.
V rámci Sportovní olympiády 13.9.2019 na
školním hřišti jsou žáci směrováni k udržování
pořádku kolem budovy a na sportovištích.
Halloweenský projekt 1.11. také využívá environmentální znalosti ve vztahu např. k ročnímu
období.
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Návštěva Technického muzea v Praze 5.11.2019 – 6. a 7. třída si prohlédla všechny expozice i
se zaměřením na environmentální problematiku.

Návštěva kina Květen12.12. a programu Svět kolem nás – Irán ukazuje přírodní krásy
vybraných oblastí naší planety.
V listopadu proběhla k výročí Sametové revoluce výstavka zaměřená na dobu před 30 lety a
jak se tehdy žilo.
8. a 9. třída se zúčastňuje pravidelně akcí pro úspěšný výběr budoucího studia nebo oborů
vzdělávání. Na Úřadu práce, při Gastrodni na Hotelové škole nebo na Šanci mají vycházející
žáci možnost se seznámit se studijními obory zaměřenými na environmentální problematiku.
V průběhu školního roku se žáci v rámci výukových předmětů Člověk a svět práce starají o
pokojové rostliny ve škole, rostliny ve skleníku a na školní zahradě.

I

23

Sportovní dny a hodiny tělesné výchovy probíhající venku v přírodě ovlivňují děti v jejich
pohledu na životní a přírodní prostředí

7. třída v rámci botaniky vytváří vlastní herbáře.

Další jarní akce zaměřené na environmentální tématiku se nekonaly z důvodu přerušení školní
docházky Vládou ČR.
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Projekty na 1.stupni
(vědomostní soutěže, kulturní akce, olympiády a prezentace na veřejnosti..)

Prezentace a akce pro veřejnost
2. 9.

Slavnostní zahájení školního roku, slavnostní zahájení školního roku v 1.třídách

10. 10. Podzimní výtvarné dílny, vystoupení tanečních kroužků a drakiáda
22. 11. Slabikářová slavnost
25. 11. Návštěva a vystoupení 1. tříd v MŠ Křemílek
26. 11. Návštěva a vystoupení 1. tříd v MŠ Cibuláček
12. 12. Vánoční výtvarné dílny a vystoupení tanečních kroužků – pro rodiče s dětmi
15. 1.

Vystoupení divadelního kroužku a tanečního kroužku Hvězdičky v MŠ Křemílek

17. 1.

Den otevřených dveří

4. 2.

Vystoupení divadelního kroužku a tanečního kroužku Hvězdičky v MŠ Cibuláček

18. 6.

Pohádkové odpoledne pro předškoláky

Projekty na 1.stupni
17. 10. Ochrana a chování člověka za mimořádných událostí
1. 11. Halloween – tradice, historie a výtvarná dílna
10. – 12. 1. Ptačí hodinka – celostátní projekt sčítání ptactva (2. třída)
18. 12. Podpora rozvíjení informatického myšlení (1.třídy)
3. – 21. 2. Pohádkové noviny – miniprojekt 5.třída
Ostatní
11. 9. Recyklohraní
19. 12. Regionální knihovna, program Vánoce ve světě – 5. třída
29. 1. Návštěva kina Premiere Cinemas Teplice – Dolittle
18. 2. Recitační soutěž – okresní kolo
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Pohádková slavnost pro budoucí prvňáčky
Na závěr školního roku jsme připravili pro budoucí prvňáčky pohádkovou slavnost.
Všichni pedagogičtí pracovníci vystupovali jako pohádková bytost. Mohli jste tak vidět
krásnou vílu, kouzelnici, princezny, vodníka, indiánku, dva myšáky Mickey, Mařenku
s tatínkem z Perníkové chaloupky, lesní víly, vílu Amálku, Makovou panenku, ale i jedno
hodné strašidlo, hodnou upírku a černošského domorodce.
Pohádkové bytosti se po přivítání a úvodním slovu naší paní ředitelky alias krásné a
hodné víly s dětmi setkaly u jednotlivých úkolů, kde děti pojmenovávaly zvířátka, povídaly o
pohádce Perníková chaloupka, kreslily lidskou postavu, určovaly čísla a barvičky, kreslily
křídami, lovily plastové rybičky, házely kroužky, shazovaly kuželky a další. Vyzkoušely si tak
úkoly, z nichž některé by plnily při řádném zápisu do prvních tříd, který bohužel letos nemohl
tradičně proběhnout.
V závěru dětičky dostaly od naší nejvyšší víly a jejích pohádkových bytostí šerpičku
školáčka a dárečky. Všichni si společně pochutnali na výborných koláčích od našich kuchařek,
za což jim všichni velice děkujeme.
Rozloučili jsme se diskotékou, kdy dětičky zvesela tančily do rytmu písní z pohádek a
večerníčků.
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Ptačí hodinka
Na začátku ledna se naše 2. A ze ZŠ Dubí 2 zapojila do programu České společnosti
ornitologické. Jedná se o druhé sčítání populace stálého ptactva během zimního období.
Libovolnou jednu hodinu během dnů 10. - 12.1. se pozorovali a sčítali ptáčci. Máme výhodu,
naše třída je v přízemí a dobře vidíme na krmítko. Nejprve jsme trochu trénovali rozpoznávání
jednotlivých druhů. Děti pracovaly ve skupinách a zapisovaly počty do speciálních archů. Na
krmítku bylo celkem živo. Celkové počty jsme pak odevzdali v elektronické podobě. Děti byly
dosti zaujaté pozorováním. Pozorování si vyzkoušeli i páťáci v rámci přírodovědy. Děti
získaly i inspiraci do výtvarné výchovy, kde vznikly krásné obrázky. Možná někdy děti nebyly
úplně přesné v počtech, možná i někdy špatně určily druh, ale nejdůležitější je, že si od útlého
věku budují pozitivní a citlivý přístup k přírodě a živočichům.
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Projekty pro rozvíjení informatického myšlení na 1. stupni
Hned na začátku školního roku 19. 9. 2019 naši prvňáčci vyzkoušeli nové roboty typu Blue
Bot a Bee Bot pod vedením studenta UJEP Ústí nad Labem Jiřího Machovce. Děti se naučily
robůtky ovládat a zadávat jim úkoly, například na jaké písmeno mají dojet. Práce byla velmi
inspirativní a děti bavila.

V říjnu 2019 se třída 4. A zúčastnila polytechnického vzdělávání na Základní škole
Plynárenská v Teplicích. Společně s námi do Teplic jela také 4. třída ze ZŠ Dubí 1. Tato akce
měla několik částí: nejprve nás paní školitelka seznámila s tím, co znamená pojem
polytechnika a vysvětlila dětem, co bude během dne jejich úkolem. Poté děti dostaly krabice
s legem, ve kterých byly dílky, z nichž podle návodu na PC sestavovaly lego robota. Na
pomoc jim byla samozřejmě také paní školitelka. Po sestavení robota – auta, si děti
vyzkoušely jednoduché programování - pomocí počítačového programu dávaly autu pokyny a
sledovaly, zda je auto plní, či nikoliv. Na závěr byla debata o tom, co se děti naučily nového a
jak se jim tato vzdělávací akce líbila. Během akce děti poznaly nové kamarády z jiné školy,
naučily se spolupráci a zlepšily své logické myšlení.
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Již podruhé proběhl na naší
škole projekt PRIM –
podpora rozvíjení
informatického myšlení,
tentokrát se ho zúčastnily
naše dvě první třídy. Dne 18.
12. 2019 nás opět navštívil
Jiří Machovec a přivezl
našim prvňáčkům stavebnice
Lego s robotickými vláčky.
Děti s nadšením postavily
koleje přes celou třídu a
naučily se ovládat lokomotivy, které
reagují na barevné destičky, které děti
vkládají na koleje. Vlak podle toho
zastaví, couvá, zahouká a podobně.
Žáci si projekt velmi užili a rádi by si
stavebnice ještě vyzkoušeli, včetně
starších žáků, kteří měli možnost si
stavebnice půjčit ještě odpoledne
v družině. Těšíme se na další
spolupráci se studenty a velice jim
děkujeme za obětavou práci a
podporu výuky zaměřené na rozvoj
informatického myšlení našich žáků.
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Sportovní akce 1. stupeň
Vybíjená 4. a 5. třída
Dne 4. 12. 2019 se žáci 1. stupně zúčastnili turnaje ve vybíjené, který se konal ve
sportovní hale ZŠ Dubí 1. ZŠ Dubí 2 reprezentovali žáci ze 4. třídy (Eliška Korol, Eliška
Hamsová, Dominik Trojánek, Jakub Trojánek, Aneta Šloserová, David Gizman, Eliška
Hamplová) a 5. třídy (Laetitia Nejedlá, Václav Gaube, Pavel Abraham, Daniel Štěpánek,
Michaela Kovtanová). Tým ze ZŠ Dubí 2 skončil na 4. místě.
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Lední bruslení 4. A
Dne 18. 12. 2019 si 4. A udělala sportovní dopoledne. Žáci, paní učitelka Dominika
Nedvědová a paní asistentka Lucie Kloučková využili zimního počasí a jeli si zabruslit na
umělý led k nákupnímu centru –
Olympia

Teplice.

Všichni

si

sportovní dopoledne užili a obešli
se bez jakéhokoliv zranění.
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Kurz plavání 2. A
Třída 2. A absolvovala plavecký kurz, který se konal od 6.1. do 6.3. 2020 na ZŠ
Edisonova v Teplicích. Kurzu se zúčastnili zdatní plavci, ale i úplní začátečníci. Cílem kurzu
bylo naučit se základní pravidla chování u vody a u bazénu, splývání s vodou a základní
plavecké styly. Někteří žáci museli nejprve překonat strach z vody, ale nakonec si všichni
plavecký kurz užili.

Akce školní družiny
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Stejně jako v předchozích letech se i během letošního školního roku děti naučily mnoho
nového, a to nejen na poli výtvarné a pracovní výchovy, ale například i v oblasti hudby a
matematiky. Také se zúčastnily mnoha besed a přednášek, které jim pomohly například při
výběru aktivit pro volný čas, naučily je, jak se správně stravovat a žít zdravě a jak chránit a
pečovat o naši přírodu. V neposlední řadě se během těchto besed žáci dozvěděli, jak se mají
chovat v případě, že se oni sami nebo jejich spolužáci dostanou do nebezpečné situace.

I. oddělení školní družiny
Výtvarné a pracovní činnosti:
Vyrábění na téma Strom a naše ruce (Draci)
Náš čert – výroba masek
Akce rodičů s dětmi – malování hrnečků
Výroba dárků pro maminky – papírová srdce k Valentýnu
Akce rodičů s dětmi – vyrábění dýní
Výroba dárků pro předškoláčky – navlékání korálků, malování obrázků, sestavení puzzlí a
vyhotovení rámečku
Tři králové – výroba královské koruny
Výroba sněhuláka z papíru, zdobení umělým sněhem a barvou
Akce rodičů s dětmi – výroba vánočního svícnu

Hudební výchova, pohybové hry:
Návštěva hudebníka pana Pavla Strůny – koncert kytary a klavíru
Pravidelné návštěvy pana Michala Janulíka
Halloween – soutěžní písničkové odpoledne
Návštěva Lidového domu v Pozorce – Maškarní bál
Karneval v družině – soutěže s písničkou

Divadelní představení:
Divadlo v krabici – Pohádka O mrkvi
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Besedy:
Michal Janulík – procházky s dopravní tématikou, beseda o šikaně
Návštěvy:
Návštěva knihovny – seznámení s pravidly pro čtenáře
Návštěva fontány v Českém porcelánu a vánočního stromu, výstava vánočních ozdob
Návštěva Domu porcelánu – zdobení hrnků obtisky
Návštěva Domova důchodců – vystoupení Říkanky s pohybem
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II. oddělení školní družiny
Výtvarné a pracovní činnosti:
Sovičky na větvi, Strašidla z listí, Obtisk listů ze stromů, Malování prsty
Modelování: Zvířátka v lese
Skládání origami
Tvořivá vánoční dílna s rodiči – výroba věnců, komet a kaprů
Výroba ptačích hnízd a papírových vrtulek
Duhové kočky (práce s temperou)
Vyhlížíme jaro klíčovou dírkou
Motýlci (práce s temperou)
Sněženka (práce s temperou)
Tři Králové – výroba koruny z papíru

Hudební výchova, pohybové hry:
Hra na Orffovy hudební nástroje, zpěv písní
Karneval
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Divadelní představení:
Divadlo v krabici – Pohádka O mrkvi
Stínové divadlo: Zvířátka

Besedy:
Volný čas a jeho využití
Ohleduplné chování k přírodě, její ochrana
Podzimní a zimní nebezpečí – městský strážník Ota Rössler
Vánoční tradice
Tři Králové
Třídění a likvidace odpadu
Správné stravovací návyky, dodržování pitného režimu

Soutěže:
Soutěž v matematice
Soutěž ve skupinách se III. oddělením školní družiny
Kimova hra: soutěž družstev (paměť)
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Projekty a akce asistentů pedagoga
• Taneční kroužek – Hvězdičky a Rebelky
• Předškolní kroužek
• Výtvarný kroužek
• Kroužek – Zumba
• Tvoření ve školní družině
• Pedagogická intervence na 1. stupni
• Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
• Výtvarná soutěž pro sociálně slabé děti: téma – Podzimní příroda
• Zvyšování sebevědomí a motivování ke vzdělání dětí, ze sociálně znevýhodněného
prostředí
• Darování pomůcek dětem ze sociálně slabých rodin
• Organizace projektu Halloween
• Pomoc s přípravou slabikářové slavnosti a na vystoupení 1. třídy v mateřských
školkách Křemílek a Cibuláček
• Doprovod na sportovní, vědomostní, recitační a počítačové soutěže
• Podílení se na školních projektech
• Asistence ve školní družině
• Návštěva kina Květen
• Výzdoba školy a zahrady
• Účast na červnové slavnosti pro budoucí prvňáčky
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Kroužky na 1. stupni
I ve školním roce 2019/2020 naše paní učitelky prvního stupně uspořádaly pravidelná
mimoškolní setkávání na kroužcích různého zaměření.
Děti tak mohly hrát divadlo, vařit, vyrábět originální keramické výtvory a dekorace, výtvarně
se realizovat, hrát deskové hry či tančit. I naši budoucí prvňáčkové mohli poznávat školu
a vyzkoušet si různé výtvarné a tvořivé činnosti a postupně se seznamovat s pravidelností
domácí přípravy.
Dramatický kroužek se scházel každé úterý pod vedením paní učitelky Tuháčkové. Děti
ze 4., 5. a 1. třídy nacvičovaly během školního roku dramatická ztvárnění pohádek. Trénovaly
si i hlas a herecký projev různými hrami a dramatickými cvičeními.
Během daného školního roku děti nacvičily pohádku Paní Zima od bratří Grimmů, s níž
navštívily dubské mateřské školky U Křemílka a Cibuláček. Malé dětičky sledovaly, co je
podle pohádky příčinou toho, když venku sněží. A dozvěděly se, kdo za to může, když venku
nesněží.
Další hru, kterou žáčci natrénovali, byla pohádka Červená karkulka. Nebyla to však tradiční
pohádka, ale pohádka moderní, obsahující i humor a současné problémy dospívajících –
tvrdohlavost vzdorující dcery.
Děti si dramatickým kroužkem trénují svůj verbální a nonverbální projev, svoji paměť
a pracují s trémou. Zároveň se i rády vrací do mateřských škol, v nichž vyrostly.
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Zumba je zábavný taneční kroužek, který je zaměřený na moderní tance. Děti se učí různé
taneční sestavy na energickou a veselou hudbu. Pomocí tance si děti zlepšují koordinaci,
disciplínu a týmovou spolupráci. Zumba probíhá formou zábavné hry, aby děti měly pohyb
spojený s příjemnými zážitky.
Během školního roku děti pod vedením paní asistentky Kloučkové a paní učitelky
Vyskočilové nacvičily několik tanečních sestav, se kterými vystupovaly v rámci školních akcí.
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Kroužek vaření, kteerý vedly paní učitelky Nedvědová a Fialová, v tomto školním roce
navštěvovaly děti ze 3., 4. a 5. třídy. Pekly (naposledy dýňovou buchtu, také perníčky a
bábovku), vařily polévky (gulášovou i dýňovou). Zdobily perníčky, zkoušely nepečené
cukroví, zeleninový salát, pomazánky, nebály se i jídel z jiných zemí – pizza, gruzínský chléb
chačapuri.
Děti byly rozděleny do skupinek, každá skupinka dostala svou část úkolu, který s pomocí paní
učitelek plnila. Některé děti poprvé myly nádobí, poprvé krájely cibuli nebo loupaly
brambory, ale vždy se zvědavostí a chutí. A heslo? „CO SI NAVAŘÍME, TO SI TAKÉ
SNÍME!“
A největší odměna pro paní učitelky? „Paní učitelko, já jsem asi v nebi!“ Prohlásil malý
kuchař po ochutnání jedné dobroty.
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Keramika byla v letošním školním roce pod vedením paní učitelky Kolouchové a maminky
naší budoucí prvňačky, paní Brožovičové. Na kroužku keramiky děti rozvíjí své výtvarné a
tvořivé schopnosti. Haptické vnímání materiálu má pozitivní vliv na psychiku, uvolnění napětí
a soustředění. Kroužek je velice oblíben, ale kapacita dílny je malá, proto v letošním školním
roce pracovaly dva kurzy. Děti si odnesly nemálo krásných a originálních výtvorů.
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Taneční kroužek pod vedením paní asistentky Galyášové sdružuje holčičky ze 3. třídy, které
si vzaly umělecké jméno své taneční skupiny – Hvězdičky. Hvězdičky mají na 1. stupni již
dlouholetou tradici, děvčata se vždy obměňují v závislosti na jejich dospívání a odchod na 2.
stupeň školy. Dívky tančí v rytmu moderních tanečních skladeb nebo i své tance obohacují
zpěvem. Vystupují na různých školních akcích nebo doprovází dramatický kroužek při
návštěvách dubských mateřských škol.
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Děti v družince si mohly zkrátit svůj odpolední čas výtvarným tvořením v kroužku Tvoření
v družince, který vedla paní asistentka Kloučková. Žáčci různých tříd si vyzkoušeli
nejrůznější výtvarné techniky, věnovali se například symbolům jednotlivých ročních období,
tematikám pranostik, lidových zvyklostí a podobně.
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I v letošním školním roce navštěvovaly děti z našich mateřských škol legendární kroužek
Předškoláček, který již několikátým rokem vede paní asistentka Galyášová.
Zde se naši budoucí žáčci seznamují se školním prostředím ve formě pravidelných domácích
příprav, poznávají osobnost učitele. Děti se učí vystřihovat, kreslit, prostorově tvořit,
poslouchat hudební rytmy, procvičují jemnou motoriku, hrají spoustu didaktických her, zpívají
písničky, hrají na hudební nástroje, malují. Zároveň i začínají chápat systém školního
vyučování, kdy sedávají v lavicích, naslouchají paní učitelce a tvoří pod jejím vedením. Každý
rok tento kroužek navštěvují velmi šikovné děti. Jsme velmi rádi, že se tento kroužek těší stále
velké oblíbenosti.
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Děti z prvních tříd též mohly navštěvovat Výtvarný kroužek pod vedením paní
asistentky Galyášové, v němž se učily malovat různými technikami a využívat různorodý
materiál. Malí výtvarníci kroužek navštěvují velice rádi, dětem se výtvarná díla vždy podaří a
mají z ní radost.

Kroužek deskových her u nás probíhá již několik let a poslední dva roky ho vede paní
učitelka Nedvědová. Na kroužek chodí děti z 2. stupně naší školy, a to z 6. a 9. ročníku. Ti
žáci, kteří hrají deskovky už déle, pomáhají mladším žákům, aby nebyli při hraní v nevýhodě.
Často ale hrajeme také hry kooperativní, tzn. hry, při kterých mají všichni hráči společný cíl a
nesoupeří spolu. Příkladem takové hry je hra Pandemic. Žáci se tedy při hraní deskových her
neučí jen individuálnímu rozhodování, ale také spolupráci.
Kroužek má své domovské místo pro konání první stupeň, tradičně se na něj přihlašují
děti vyšších ročníků prvního stupně a děti ze stupně druhého. Sdružují se tak kamarádi
různých věkových kategorií a učí se si spolu hrát.
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Velice děkujeme našim žáčkům, že s nadšením a pílí navštěvují kroužky, chtějí něco
umět, v něčem se zdokonalovat. Vítáme, že je o kroužky na prvním stupni stále velký
zájem.
Těšíme se v dalším školním roce opět při společných chvílích plných radosti a zábavy.
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Projekty a akce 2. stupně
2. 9. Vítání prvňáčků (9. třída)
11. 9. Přednáška o recyklaci
12. 9. Návštěva ÚP Teplice (9. třída)
13. 9. Sportovní olympiáda
2. 10. Soutěž v plavání (6. – 7. třída)
2. 10. Předávání ocenění „Férová škola“
21. 10. ŠANCE 2019 – veletrh středních škol (8. – 9. třída)
23. 10. Turnaj v přehazované
31. 10. Exkurze Techmania Plzeň (8. – 9. třída)
1. 11. Halloween party
28. 11. Gastroden Hotelové školy Teplice (8. – 9. třída)
4. 12. Prezentace oborů SOU Teplice – workshop (8. třída)
11. 12. Vánoční trhy v Drážďanech
12. 12. Kino projekce „Svět kolem nás – Írán – zahalená krása“
16. 12. Kino projekce „N. Winton – Síla lidskosti“ (8. – 9. třída)
16. 12. Bruslení Ice aréna Olympia Teplice (6. – 7. třída)
18. 12. Bruslení Ice aréna Olympia Teplice (9. třída)
19. 12. Bowling Metropole Teplice (8. – 9. třída)
20. 12. Vánoční akademie
6. 1. Beseda „Drogový vlak 2“ (8. – 9. třída)
7. 1. Přednáška „Zábavná matematika“ (6. – 7. třída)
28. 2. Sportovní den (6. + 7. třída)
28. 2. Návštěva kina Premiere Cinemas (8. + 9. třída)
23. 6. Socializační aktivity (6. + 7. třída)
24. 6. Socializační aktivity (8. + 9. třída)
25. 6. Rozlučka s 9. třídou
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Nábory středních škol v 9. třídě

12. 9.

Beseda na Úřadu práce Teplice

4. 10.

Schola Humanitas Litvínov

11. 10. SŠ Obchodu a služeb Teplice
21. 10. ŠANCE 2019 – veletrh středních škol
25. 10. SPŠ a Gymnázium Duchcov
8. 11.

TRIVIS Ústí nad Labem

15. 11. SŠ stavební Teplice
22. 11. SOŠ Krupka
28. 11. Gastroden Hotelové školy Teplice
29. 11. OA Teplice
6. 12.

SŠ AGC Teplice

Exkurze v 9. třídě – projekt „Šance pro každého“ s Komunitním centrem Květina
10. 10. Český porcelán Dubí
14. 11. AGC Glass Europe Dubí
28. 11. OI – Manufacturing Dubí
9. 1.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem

6. 2.

Elektrárna Ledvice

20. 2.

Workshop v KC Květina
(kariérové poradenství)
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Exkurze do Techmania science center v Plzni
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 žáci 8. a 9. ročníku navštívili
v rámci fyzikální exkurze Techmania Science Center v
Plzni.
Expozice

pokrývala

zasahovala

i

do

většinu

dalších

odvětví

oborů.

fyziky

Věnovala

a
se

matematice, strojírenství, biologii, elektrotechnice,
architektuře, hudbě, malířství, filmu a námořnictví.
Experimenty

byly

odjakživa

základem

posunu

v dějinách vývoje lidstva. Žáci si ověřovali skutečnost,
že každý nový poznatek se ověřuje pokusem.
V největší stálé expozici Techmania Plzeň čekalo na žáky 92 exponátů, které přímo
vybízely k hraní, zkoušení a zdaleka nebyly jednoúčelové. Exponáty navazovaly na zkušenosti
z obyčejného života a otázky „Pro zVĚDAvé“ byly prvním krokem k hlubšímu poznání.
U každého exponátu našli žáci návody, jak s ním zacházet, tipy na to, co lze s exponáty
zkoušet, a vědecké poznatky, které se k exponátu vážou. Pokud žáci stáli o ještě více
informací, tak si mobilem načetli QR kód, který je součástí popisku a mohli pracovat s pokusy
interaktivně. Pro připojení k internetu využívali wifi „Techmania free“.
Někteří žáci byli opravdu zvídaví a aktivně se zapojovali do připravených show. Kapalný
dusík je se svojí teplotou – 196°C ideálním médiem k provádění řady zajímavých
experimentů. Pomocí něj je například možné proměnit zeleninu v kus ledu nebo
zmrazit balónek tak, že bude křehký jako sklo. Žáka Tomáše R. uchvátila show s tekutým
dusíkem natolik, že se aktivně zapojil do zmrazování zeleniny a drcení balónků.
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Matematika zábavně
V úterý 7. 1. 2020 se žáci 6. ročníku zúčastnili projektové výuky odborníkem.
Tuto zábavnou dvouhodinku vedli paní Miroslava Auliková a pan Jiří Henzl v rámci projektu
IKAP – Mobilní laboratoř pro matematickou gramotnost.
Děti si například mohly propočítat magické zajímavosti čtverce renesančního německého
malíře Albrechta Dürera nebo zkusit odhadnout, zda si tvůrce šachové hry řekl za své
pobavení pro panovníka malou či příliš velkou odměnu.
Zábavné úkoly se šesťákům velice líbily a mnozí si vzali zadání domů, aby je pro radost
spočítali i rodičům. Závěrem si ještě mohli všichni vyzkoušet své sluchové schopnosti
rozeznávat zvuky různých kmitočtů. Žáci si tak zahráli na netopýry a snažili se zaslechnout
každý šum.

53

Humanitní projekty a soutěže
V průběhu školního roku 2019/2020 se žáci zapojovali do literárních soutěží, které byly
často spojeny s výtvarným projevem – Vícejazyčnost je bohatství, Evropa ve škole, Nejsem
na světě sám.
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, ruský text napsal Savelij Kirillov a
ukrajinský text Ivanna Bondarenko. Letošním tématem byly významné osobnosti. V této
celostátní soutěži získala Ivanna Bondarenko čestné uznání za vynikající účast ve své
kategorii. Psala o novém ukrajinském prezidentovi.
V mezinárodní soutěži Nejsem na světě sám obsadil Jakub Šupol krásné 7. místo
ve výtvarné části a Agáta Köstlová 12. místo v literární části soutěže. Letos na téma Bájný
svět pod hladinou řek.
Do historie se svými příběhy žáci
9. třídy ponořili v literární soutěži
Památníku Terezín, letos
s tématem: Válka skončila, můžeme
zapomenout? Vyhodnocení soutěže
proběhne až v září 2020.
V letošním školním roce jsme se
mnoha

akcemi

zapojili

do

celostátních oslav 30 let od Sametové
revoluce a připomněli jsme si i
okolnosti oslav Mezinárodního dne
studentstva.
Na druhém stupni jsme nejprve
s devátou třídou prošli elektronickou
výstavu, kterou naší škole zapůjčilo
Pedagogické muzeum Praha. Výstava
nese název – Nesmíme zapomenout:
Jan

Opletal

a

další

oběti

listopadu 1939.
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Pravidelně spolupracujeme s programem Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni.
I v tomto roce v rámci tohoto programu jsme pro naše osmáky a deváťáky uspořádali filmové
představení dokumentu 1989: Z dopisů přes železnou oponu a film Největší přání 1989.
V obou dokumentech si žáci připomněli okolnosti Sametové revoluce, pocity lidí, kteří tu
dobu prožívali a hlavně jejich životní přání do dalších let. Po filmech následovala beseda
s pamětníkem, kterým pro letošní akci byla paní Marie Hůlková, a besedu řídil pan učitel
Podroužek. V následujících hodinách žáci vše ještě rozebrali a zapojili se i do školní ankety
Moje životní přání.
Vrcholem letošních historických oslav pak byla výstavka Bylo – nebylo, život před
rokem 1989. Děti i učitelé donesli z domova hračky, knihy, časopisy, sešity a množství
dalších předmětů, které lidé běžně používali před rokem 1989 v éře socialismu. Žáci si mohli
s předměty i pohrát a mnozí si vzpomněli, co vše znají z domácností babiček a dědečků.
Přitom se i dozvěděli, jaká úskalí musely děti zdolávat, pokud se chtěly dostat na střední
školu, nebo když rodina chtěla vyjet na dovolenou do ciziny mimo socialistický tábor.
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Deváťáci sami přinesli několik takových
předmětů i do hodin dějepisu a vyprávěli
vzpomínky svých prarodičů, které byly
s předměty spojeny. Pro všechny bylo toto
propojení generací velice přínosné. Touto
akcí jsme se zapojili do projektu Naše
revoluce v rámci Jednoho světa na školách.
Naši deváťáci si také připomněli
dětem z prvního i druhého stupně každoroční
oslavy svátku Mikuláše. Jako nadpozemské
bytosti rozdávali dětem sladkosti a drobné
dárky za přednesené básničky nebo písničky.
Většina dětí patřila mezi ty hodné, a i ti
nezbední dostali ještě od čertů šanci se do
příště polepšit.
Osmá a devátá třída se zúčastnily promítání filmu Nicholas Winton – Síla lidskosti, který
dětem přiblížil tohoto hrdinu, jenž zachránil více jak 600 československých dětí židovského
původu před koncentračními tábory. V emotivním příběhu děti viděly i setkání pana Wintona
s již dospělými přeživšími dětmi.
Radost z příchodu Vánoc pak vypukla poslední
pátek

před

Vánoci

na

třídních

vánočních

besídkách, kde si děti mohly předat dárky mezi
sebou, popovídat si a ochutnat vánoční cukroví,
které jim napekly maminky. Poté se všichni odebrali
do tělocvičny a pod vedením našich deváťáků si
vzájemně předvedli svůj třídní program na tradiční
Vánoční akademii.
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Na Průmyslové škole v Teplicích se uskutečnil turnaj ve hře Counter Strike. Jde o
střílecí počítačovou hru, kde proti sobě vždy soupeří dva pětičlenné týmy. Náš tým deváťáků
si vedl velmi dobře. Naši chlapci obsadili krásné třetí místo.

Na Střední průmyslové škole v Teplicích se konala počítačová soutěž Nejlepší „ajťáci“ ZŠ
pro nadšence ze všech ZŠ v okolí. Prověřovány byly znalosti o informačních technologiích i
praktické dovednosti. I my jsme tady měli svého zástupce, letos se mu však nepodařilo se
probojovat do vyšších pozic.
Žáky šesté a sedmé třídy jsme letos na podzim seznámili s dějinami techniky. Navštívili jsme
Technické muzeum v Praze a kromě celé expozice jsme po skupinkách absolvovali i
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výukový workshop. Děti vše poznávaly
formou hry s tablety a na závěr získaly
certifikát z vývoje dějin fotografie a
záznamu obrazu.
V rámci

programu

prevence

proti

patologickým jevům připravil našim
osmákům pan Rössler, policista města
Dubí, přednášku Právo a občanské
průkazy, ve které nejprve osvětlil
historii práva u nás. Děti si zopakovaly
znalosti

o

Ústavě

ČR,

své

Listině

základních práv a svobod a základních
zákonech. Žáci prodiskutovali různé
možnosti, které nás mohou přivést do
potíží se zákonem i okolnosti, které nás mohou zbavit viny za naše jednání. V druhé části akce
se děti dozvěděly podrobnosti o občanských průkazech.
Dílčím dějepisným projektem v 6. A bylo leporelo
na téma Pravěk našima očima a miniprojekt
Antická amfora.
I v tomto školním roce se žáci 9. třídy
zúčastnili internetové on-line badatelské hry
Tajemství vojenského kufříku pro 2. světovou
válku, pořádané Vojenským historickým ústavem
v Praze. Zjišťovali a sestavovali životopisy našich
vojáků, kteří bojovali na různých frontách.
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 – Blanka
Šlapáková a Vojta Filip. V okresním kole se
bohužel neumístili. Do okresního kola olympiády v dějepise postoupili Jakub Šupol a Jakub
Záhrubský. Ale do dalšího kola se neprobojovali.

58

V rámci zeměpisu a přírodopisu jsme se zapojili do projektu Svět kolem nás a zhlédli jsme
dokumentární film Írán – zahalená krása.
Třída 7. A absolvovala zeměpisné projekty Na mapě Afriky a Státy Ameriky (nástěnné
mapy a obrazy) a třída 8. A v rámci třídního projektu vytvořila leporelo Kraje České
republiky.
Pro podporu výuky cizích jazyků jsme i v letošním školním roce zorganizovali exkurzi do
Drážďan, kde žáci mohli procvičit svoji němčinu i angličtinu. Zástupci sedmé, osmé i deváté
třídy si prohlédli historické jádro města, a hlavně zdejší vánoční trh.

Letos se všechny třídy zúčastnily velké oslavy Halloweenu. Vzájemně si předvedly svůj
program dramatizace strašidelných příběhů a anglických hádanek a porota učitelů vyhodnotila
nejen nejlepší třídu, ale i nejlepší masky v sále. Sladkou tečkou za příjemným dopolednem
byly pro všechny výborné koláče, které nám napekly naše paní kuchařky.
I letos jsme se zúčastnili okresní soutěže v anglickém jazyce, pořádané DDM Teplice,
kde naše skupina získala diplom za 1. místo.
Letos jsme pokračovali v již třetím ročníku školního časopisu Kurikulum. Náplní
jsou hlavně literární práce našich žáků, ale i zprávy, interview, ankety a recenze akcí. Celkem
jsme vydali dvě čísla.
Bohužel velké množství naplánovaných akcí a projektů se kvůli zrušení výuky v době
koronavirové pandemie nemohlo uskutečnit. Některé se snad podaří přeložit na podzim.
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.
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Žáci ZŠ Dubí 2 se zúčastnili olympiády okresního kola v anglickém jazyce
Anglický jazyk je mezi dětmi na ZŠ Dubí 2 oblíbený. Svědčí o tom i největší účast žáků 8. a 9.
třídy v okresním kole ze všech přítomných. Do výsledkové listiny promlouvá vždy jeden žák
z dané kategorie, který dosáhne největší počet bodů. Pro velký zájem ale na olympiádu
v anglickém jazyce vyslala ZŠ Dubí 2 hned 4 žáky, čímž tvořili nejpočetnější skupinu
soutěžících z jedné školy. Celkem se soutěže zúčastnilo 24 žáků z 20 škol v okrese. Vítěz
postupuje do Krajského kola této soutěže. Na nepostupovém, ale přesto skvělém 5. místě se
umístil žák Jakub Šupol (9. třída) ze ZŠ Dubí 2, který získal nadprůměrných 113 bodů.
Vítězem se v konečném pořadí stal Michal Brožek (ZŠ Bílina, Aléská) a s konečnými 124
body tak suverénně postupuje do Krajského kola. Žáci si pochvalovali úroveň organizace a
získané zkušenosti v soutěži, které do budoucích let jistě zužitkují. ZŠ Dubí 2 se v posledních
letech více na jazykovou průpravu svých žáků zaměřuje. Vybraní žáci se v loňském roce
zúčastnili soutěže v anglickém jazyce mezi německými a českými školami v Německém
Chemnitzu a letos se opět chystají bojovat o skvělé umístění do Hartmannsdorfu. S účastí,
a ještě lepším umístěním žáků na olympiádě v jazycích škola počítá i v dalších letech.
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Spolupráce s městem Chemnitz
Po úspěšném projektu česko-německé soutěže škol v anglickém jazyce v loňském roce, jehož
je naše škola součástí, se letos v únoru opět pedagogové sešli, aby zorganizovali soutěž na
letošní rok a zkoordinovali spolupráci mezi českými a německými školami. Vzhledem
k ukončení výuky v březnu a zavřeným hranicím (nařízení Vlády ČR) se bohužel akce
plánovaná na 15.5. nekonala.

Sportovní akce 2. stupně
28. 2. – Sportovní den
Žáci šesté a sedmé třídy se tento den věnovali sportu. Nejprve jsme všichni došli do haly na
„Rudolfce“ a pak jsme se rozdělili do čtyř smíšených družstev. V družstvech jsme byli nejen
kluci i dívky, ale i žáci z obou tříd.
Podle rozpisu jsme si zahráli každý s každým turnaj ve vybíjené. Bojovali jsme jako lvi, i
když některým dělalo trochu potíže i hřiště přehodit. Jiní ale dokázali vyřadit i několik
protihráčů. Potom následoval turnaj v sálové kopané. Tady se objevili i skrytí talenti, a to
nejen kluci. Všichni jsme si den plný pohybu báječně užili. Odměnou nám byly nejen sladké
bonbóny, ale i nová přátelství. Příště, až budeme reprezentovat školu, budeme už lépe sehraní.
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13. 9. – Sportovní olympiáda
Žáci 6. – 9. třídy se zúčastnili sportovní olympiády na školních hřištích, kde v družstvech
plnili různé sportovní disciplíny
28. 11. – Plavání
Plaveckého zápolení se tentokráte zúčastnili zástupci šesté a sedmé třídy. I v tomto sportu
musíme více potrénovat.
26. 2. – Plavání
8. a 9. třída se v rámci výuky zúčastnila plavání v Aquacentru v Teplicích.
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16. 12. a 18. 12. – Bruslení
V předvánočním čase jsme opět využili možnosti jít si zabruslit na venkovní kluziště u OC
Olympie v Teplicích. Nejprve vyrazili šesťáci a sedmáci a o pár dní později i deváťáci.
Všichni si mohli zdarma vypůjčit brusle a pak si užít zimní radovánky. Mladší žáci byli letos
velice šikovní a bruslili celkem zdařile, sice si občas někdo zapůjčil podpůrnou hrazdičku
nebo tučňáka, ale to spíše jen tak pro radost. Počasí nám také přálo.

19. 12. – bowling
Osmá třída zvolila letos jiný sport a vyrazila na bowling. I oni se skvěle bavili a při tomto
sportu si pořádně protáhli svaly. Žáci utužili kolektiv a při hře se zaměřili na spolupráci
v týmu, ale i ohleduplnost k druhým a zásady fair play.
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Sportovní soutěže na 2. stupni
Akce

Datum

Výsledek

Plavecká štafeta měst

2. 10. 2019

19 žáků 2. stupeň – 6. místo
v okrese Teplice

Přehazovaná

23.10.2017 ZŠ Bílá Cesta
Teplice

4. místo dívky 8. a 9. třída
4. místo dívky 6. a 7. třída

Florbal dívky

14. 11. ZŠ Dubí 1

3. místo dívky 6. a 7. třída

Florbal hoši

6. 11. SH Krupka

6. místo chlapci 6. a 7. třída

Halový fotbal

19.2.2018 SH Krupka

6.místo chlapci 6. a 7. třída

Sportovní soutěže jsou pořádané AŠSK a DDM Teplice. V letošním školním roce jsme byli
přihlášeni ještě do několika soutěží, ale vzhledem ke zrušení výuky Vládou ČR v březnu 2020
se další sportovní soutěže škol nekonaly. O to větší radost jsme pak měli z dosažených
úspěchů mezi velkými městskými školami - viz 4. místo dívek v přehazované.

64

65

Okrskového kola v sálové kopané pro 6. a 7. třídu se zúčastnili i žáci ZŠ Dubí 2
V Krupce se konalo jako každý rok okrskové kolo v sálové kopané pro mladší ročníky z 2.
stupně základních škol. Do krajského kola postupuje ZŠ Maršovská, která jen těsně skončila
na prvním místě před ZŠ Proboštov. Fotbalově nejvyzrálejší mužstvo hájící barvy ZŠ Osek
skončilo na 3. místě a konečné pořadí uzavřelo ZŠ Dubí 1 před ZŠ Dubí 2. Pro ZŠ Dubí 2 je
tak úkol jasný – bojovat v budoucnu o lepší umístění.

Taneční kroužek Rebelky
Taneční kroužek Rebelky započal svou činnost v říjnu 2019 a konal se tak druhým rokem.
Pravidelně se dívky setkávaly každé úterý od 14:00 do 15:00 hod. a nacvičovaly různé taneční
choreografie, které si jak navrhovaly samy, tak hledaly inspiraci na YouTube, kde své
příspěvky sdílela mnohá taneční studia. Poté měla děvčata možnost své taneční dovednosti
ukázat na akcích školy (vánoční akademie, projekt Halloween..), kde sklízela velký úspěch.
Taneční kroužek byl pro žáky z šestých a sedmých tříd a bohužel naši činnost ukončil
11. března 2020 Covid – 19. Věříme na pokračování v příštím školním roce. Budeme se těšit.
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Kroužky přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
I letos jsme pro naše deváťáky připravili kroužky k přípravě na přijímací zkoušky
z českého jazyka a z matematiky. Kroužek matematiky vedla Mgr. Hana Mertlová a kroužek
českého jazyka Mgr. Marie Hůlková. Žáci se setkávali od počátku října. Přípravu na čas
zpomalila koronavirová epidemie. V počátcích se žáci museli připravovat sami doma, vedoucí
kroužků jim připravili domácí práci a usměrnili žáky k literatuře, která by jim v domácí výuce
mohla pomoci, ale i k internetovým cvičením.
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 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 v úterý ráno a ve čtvrtek odpoledne. Žáci se
věnovali celkovým matematickým testům, ale počítali i soubory scio-testů a jednotlivé
obtížnější úlohy z aritmetiky i geometrie. V době nouzového stavu si někteří žáci počítali
příklady s paní učitelkou i videohovorem přes WhatsApp.
V květnu bylo žákům devátých tříd umožněno dobrovolně se vrátit do školy k procvičování
před přijímacími zkouškami. Naši deváťáci chodili na tato setkání v devítičlenné skupině. Při
dodržení všech hygienických nařízení vždy v úterý a ve středu absolvovali dvouhodinové
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bloky výuky českého jazyka a matematiky. Soustředili jsme se především na řešení celkových
přijímacích testů a procvičování problémových úkolů a úloh.

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. Čtenářství podporuje i
celoroční soutěž jednotlivců a tříd v počtu přečtených knih. Letos byli nejlepšími čtenáři
deváťáci, v soutěži jednotlivců Vlaďka Jíchová z 9. A.
I v tomto školním roce přihlásily paní učitelky Bláhová a Hůlková žáky do již 9. 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
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technikami. Naší partnerskou školou byla ZŠ v Hliníku nad Hronom, která se nachází na
Slovensku, v banskobystrickém kraji. Tématem při tvorbě záložek bylo motto: List za listem.
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.
Podporujeme děti v recitaci. Zúčastnili jsme se recitační soutěže Regionální knihovny
v Teplicích. I když jsme se neumístili na předních příčkách soutěže, stále se nám daří získávat
na druhém stupni děti pro recitování básniček, které jsou ochotni se naučit nazpaměť ve svém
volném čase. Recitací vítají i deváťáci malé prvňáčky při nástupu do školy.
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. 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 trénují a testují i na internetu. Naše škola má každý rok
zakoupenou licenci portálu Pro školy. cz. Pracujeme i s internetovým programem Včelka
(máme zakoupenu celoškolní licenci). Letos v rámci domácí výuky v době koronavirové
epidemie jsme využívali i portál nakladatelství Fraus: www.skolasnadhledem.cz, který
nakladatelství zpřístupnilo zdarma všem žákům.
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. V druhém pololetí jsme se už bohužel nedostali k diskusím
o přečtených knihách a k vyhodnocení čtenářských deníků. Tím budeme začínat až další
školní rok. Dostatek volného času snad umožnil dětem začíst se více do krásné literatury.
Velkou změnou prošla v letošním roce i samotná knihovna, která
byla přestěhována z předchozí místnosti (ta bude nadále sloužit jako
fyzikální kabinet) do deváté třídy, kde vznikla nová knihovna pro
výpůjčky žáků i učitelů.
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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.
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, on – line výukou a od 12. 5. do 3. 6. 2020 probíhala příprava vždy v úterý a ve
středu.
Ve 2. pololetí a to 7. ledna 2020 – proběhla dvouhodinová projektová výuka odborníkem
v šesté třídě na téma ,,Matematika zábavně“.

Finanční gramotnost
Ve školním roce 2019/2020 byla finanční gramotnost rozvíjena v rámci výuky
matematiky pro 7. a 9. ročník, dále 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. Využití praktických
poznatků o finančních výpočtech v matematice a o správném hospodaření s finančními
prostředky ve výchově k občanství.

Zaměřuje se především na:
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•

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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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 byla už VI.
verze.
Základní údaje o hospodaření školy
Čerpání rozpočtu NIV – rok 2019
Příjmy NIV celkem
Výdaje NIV celkem
z toho:
Mzdové náklady
OPP
ZP + SP
FKSP
ONIV
Asistent ped.
Zvýšení platů

17 085 437,- Kč
17 085 437,- Kč
12 322 894,- Kč
30 000,- Kč
4 165 672,- Kč
247 259,-Kč
319 612-Kč
0,- Kč
0,- Kč

Příjmy školy
Tržby z prodeje služeb
Úplata – zájmová činnost ŠD
Účelové dotace
Jiné ostatní výnosy
Čerpání fondů
Celkem příjmy

886 743,- Kč
65 600,- Kč
24 260,- Kč
995,- Kč
25 531,-Kč
1 003 129,- Kč

Čerpání rozpočtu města
Výdaje
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy
Ostatní služby
Ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady z účelové dotace
Odpisy DM
Náklady na pořízení DDM
Výdaje celkem

1 356 881,- Kč
621 288,- Kč
92 989,- Kč
837 188,- Kč
22 471,-Kč
24 260,- Kč
87 444,- Kč
484 266.- Kč
3 526 787,- Kč
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Příspěvek Města Dubí
Příjmy
Výdaje
Zisk
Doplňková činnost
Tržby za stravné
Náklady
Zisk DČ

2 592 000,- Kč
1 003 129,- Kč
3 526 787,- Kč
68 342,- Kč

181 012,- Kč
177 712,- Kč
3240,-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 „Obědy pro děti“, finanční podpora pro školy od obecně prospěšné společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
► Ústecký kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy propůjčil na léta 2017 až 2019
ZŠ Dubí 2 titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2. STUPNĚ“.
► Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ ve spolupráci

s Ústeckým krajem univerzitou J. E. Purkyně.
► Další účast na projektech:
> Ovoce do škol,
> Sběr druhotných surovin,
> Recyklace odpadů,
> Ekopolis
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KEVIS – krajský evidenční informační systém (školní rok 2019/2020)
Identifikační tabulka
Kód organizace
Název subjektu podle rozhodnutí

TP-O-548
Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres
Teplice, příspěvková organizace
Tovární 110, 417 02 Dubí 2
Mgr. Soňa Kosová

Adresa
Jméno ředitele

Celkový prospěch žáků na ZŠ
Kód organizace
V 1. pol. prospělo s vyzn.
V 1. pol. prospělo
V 1. pol. neprospělo
Ve 2. pol. prospělo s vyzn.
Ve 2. pol. prospělo
Ve 2. pol. neprospělo

TP-O-548
133
99
11
134
100
9

Žáci přestupující ze základní školy
Kód organizace
Počet žáků, kteří přešli na vícel. gym.
Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř
Počet žáků, kteří přešli do spec. škol
Z toho do spec. škol z 1. stupně
Z toho do spec. škol ze 2. stupně

TP-O-548
2

0
0
0

0

Výsledky výchovy žáků na ZŠ
Kód organizace
Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol.
Počet žáků se 3. st. chov. 1. pol.
Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol.
Počet žáků se 3. st. chov. 2. pol.

TP-O-548
0
2
2

0

Docházka žáků ZŠ
Kód organizace
Zameškané hodiny celkem 1. pol.
Z toho neomluv. hodiny 1. pol.
Zameškané hodiny celkem 2. pol.
Z toho neomluv. hodiny 2. pol.

TP-O-548
14029
757

6323
142
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Další vzdělávání interních PP v ZŠ
Kód organizace
Počet účastníků akcí dle vyhl. č.
317/2005 Sb.
Počet účastníků akcí ostatní
Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl.
akce

TP-O-548
12
45
0

Účast žáků ZŠ v přehlídkách a
soutěžích
Kód organizace
Účastníci školní kolo
Účastníci okresní kolo
Účastníci oblastní kolo
Účastníci ústřední kolo

TP-O-548
120
4
2
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 2019/2010

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: 37
z toho: - Magistrát města Teplice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení
sociálněprávní ochrany:
24
- 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. 2020

Mgr. Soňa Kosová
ředitelka školy
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