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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací
soustavy a je zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení. Kapacita je stanovena takto: Základní škola
(79-01-C/01) – 487 žáků, Základní škola speciální (79-01-B/01) – 10 žáků, školní družina – 130 žáků,
školní klub – 70 žáků a školní jídelna – 450 strávníků.
V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Zřizovatelem je Město Český Dub.
Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace pomáhá žákům utvářet a
postupně rozvíjí klíčové kompetence a poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného
zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
Škola usiluje, aby si žáci osvojili strategie učení a motivuje je k celoživotnímu učení, zároveň
podněcuje žáky k tvořivému myšlení (přírodovědné a technické předměty vedeny teoreticky i prakticky;
volnočasové aktivity – např. matematické a badatelské kroužky, kroužek kutilství apod.) a logickému
uvažování a k řešení problémů (např. účast na vědomostních a sportovních soutěžích; organizace
vlastních regionálních a nadregionálních soutěží,… ), vede je k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
(např. prezentace výsledků projektů, spoluúčast žáků a učitelů na oslavách státních svátků); rozvíjí u nich
schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (např. projektová výuka, učení
se ve skupinách a týmech, projekty napříč všemi ročníky – Den podle Amose – žáci učí žáky z nižšího
stupně, včetně speciálních tříd; společné akce a spolupráce s dalšími příspěvkovými organizacemi města
a regionálními spolky – ZUŠ, MŠ, Dům s pečovatelskou službou, Podještědské muzeum a knihovna, SDH
Český Dub, chovatelský a rybářský spolek, …); připravuje je k tomu, aby se projevovali jako svébytné,
svobodné a zodpovědné osobnosti, učí je uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti; snaží se u nich
vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjí
vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě (environmentální výchova ve výuce; ekologické a
přírodovědné projekty – záchrana žab, kroužkování ptáků, environmentální projekt Den Země, …) učí
žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vede žáky k
toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám (společné projekty žáků
běžných tříd a speciálních tříd; projektová výuka – představení kultury žáka z jiného státu, cestovatelské
a geografické přednášky, …; multikulturní přednášky, harmonizační dny, představení zemí žáků cizinců),
učí je žít společně s ostatními lidmi a pomáhá jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s
reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o
vlastní životní a profesní orientaci (exkurze po středních školách a odborných učilištích, absolventi
prezentují základoškolákům svou střední školu, návštěva místních firem a řemeslnických dílen, práce
kariérového poradce, účast žáků na odborných a sportovních soutěžích, udělování cen „Dubák“ žákům
za vědecké, sportovní a kulturní výkony a vyhodnocení osobností školy…).
Výuka probíhá v kmenových třídách, které jsou vybaveny dataprojektory a základní audiovizuální
technikou, specializovaných odborných učebnách (učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy,
učebna dramatické výchovy, žákovská cvičná kuchyň, učebna pěstitelských prací, učebna dílenských
prací, učebna přírodopisu a ekologie, učebna fyziky a chemie, učebna zeměpisu, učebny informatiky), ve
školní sportovní hale a na školním venkovním hřišti a příležitostně v přírodních lokalitách v okolí školy,
obce.
Kulturní a společenské aktivity se konají ve školní sportovní hale a různých zařízeních a organizacích
Města Český Dub (Podještědské muzeum a knihovna, sokolovna, městský park, budova městského kina,
…).
Škola připravuje žáky pro další studium a praxi (výuka v hodinách, setkání s absolventy, spolupráce
žáků s kariérovým a výchovným poradcem, exkurze v regionálních firmách a řemeslnických dílnách, …).
Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň zahrnuje první až pátý
ročník. Druhý stupeň zahrnuje šestý až devátý ročník. Součástí školy jsou speciální třídy, v nichž jsou
vyučováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na

skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího
předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vychovatele školní družiny a školního klubu.
V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a zajišťují
základní školní potřeby a pomůcky.
Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni
pedagogičtí pracovníci školy.
Vedení ZŠ a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů
s příslušnými poradenskými zařízeními, s Odborem sociálních věcí MÚ Český Dub a s Policií ČR v Českém
Dubě. Za dobu několikaleté spolupráce se vytvořila mezi těmito subjekty a jejími představiteli i řada velmi
funkčních neformálních vztahů, které tuto kooperaci ještě zefektivňují.
Ředitel školy vydává po projednání s pedagogickým sborem a se souhlasem Školské rady řád školy,
plán svolání v době mimopracovní, minimální preventivní program, plán školy na školní rok, pracovní řád
pro zaměstnance, provozní řády, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřišť a další
směrnice týkající se organizace vyučování. Každoročně zpracovává Výroční zprávu, kterou předkládá
Školské radě. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/99Sb., o svobodném přístupu k
informacím.
Škola organizuje pro zájemce lyžařský a cyklistický kurz. Plavecký výcvik je povinný pro žáky
druhých a třetích ročníků. Do výuky na prvním stupni je zařazována dopravní výchova. Jejich program
schvaluje ředitel školy.
Škola organizuje školní exkurze a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a
realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb.
Pro žáky s poruchou výslovnosti zajišťuje škola logopedickou péči.
Škola se intenzivně věnuje environmentální výchově a to ve volitelných předmětech, různých
projektech, ekologických aktivitách (např. účast v projektu Recyklovraní nebo organizace sběru
recyklovatelných odpadů).
Na 2. stupni je posílena časová dotace předmětu Informatika.
Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení
k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže.
Součástí školy je školní družina a školní klub, které navštěvují žáci prvního i druhého stupně. Ve
školní družině a klubu si děti mohou vybrat z množství nabízených zájmových a volnočasových aktivit
(např. keramika, kin-ball, gymnastika, …).
Všichni žáci a zaměstnanci mají možnost se stravovat ve školní jídelně, která v rámci doplňkové
činnosti rovněž zajišťuje obědy i pro externí strávníky.
Škola každoročně realizuje projekt Den pro zdraví, Den podle Amose, Den Země… Naše škola je již
několik let zapojena do projektu Adopce na dálku. Každý rok na škole probíhají další významné akce (např.
celokrajské odborné soutěže – Matematický Dubák, Přírodovědný Dubák, Dubák Šikula; Vánoční show;
předávání cen Dubáka; …
V roce 2015 jsme se zapojili do projektů Učíme se kvalitě! (CZ.1.07/1.1.00/56.0049) a Učíme se
tvořit! (CZ.1.07/1.1.00/57.1402). Jsou to projekty, do kterých se v průběhu měsíců červenec – prosinec
2016, zapojilo mnoho žáků i učitelů naší školy. Díky nim byli vyučující angličtiny na zahraničním jazykovém
pobytu na Maltě, žáci na jazykovém pobytu v Anglii, učitelé matematiky a přírodovědných předmětů se
zúčastnili stínování na Slovensku a v Chorvatsku, novými knihami byla vybavena školní knihovna, kde
probíhají čtenářské dílny, novým nářadím byla vybavena učebna technických prací.
Také jsme byli zapojeni do projektu „Aktivní učení – zvyšování kvality výuky
(CZ.1.07/1.4.00/21.0099). Díky tomu, že se naši učitelé účastnili tohoto projektu, získala škola prostředky
na vybavení výpočetní technikou, interaktivními tabulemi a dalšími pomůckami.
Část pedagogického sboru z I. stupně a speciálních tříd se zúčastnilo projektu TU Liberec –
PODPORA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, který byl rovněž podporován
prostředky EU. Naše škola se stala jednou ze čtyř pilotních škol tohoto počinu v Libereckém kraji.

Účastnili jsme se projektu AKTIVNĚ A ZDRAVĚ, který si kladl za cíl podporu sportovních aktivit žáků.
Projekt byl mezinárodní, zapojila se do něj i německá organizace KIEZ QWERXELLAND SEIFHENNERSDORF.
Několik skupin našich žáků odjelo na týdenní pobyt do Německa a německé děti zase přijely do Českého
Dubu.
Škola poskytuje poradenské služby, které zajišťuje výchovný poradce, kariérový poradce a školní
metodik prevence. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou
poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.
Spolupráce s rodiči probíhá v rámci občanského spolku SRPDŠ. Jsou svolávány třídní schůzky. Dále
probíhají individuální konzultace s rodiči žáků. Učitelé 1. stupně organizují pro rodiče tematické besídky.
Dne 19. 10. 2005 byla dle §167, Zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřízena Školská
rada.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou
a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich
dodržování.
V naší škole pracuje žákovský parlament. Skládá se ze zástupců tříd 2. stupně. Vedení školy, žáci i
učitelé se snaží touto formou řešit vzájemné problémy a požadavky.
Škola umožňuje vykonávat pedagogické praxe studentům pedagogických fakult.
Materiální vybavení je dostatečné. Učební pomůcky se pravidelně inventarizují a doplňují nové.
Všechny kmenové učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi a notebooky, v některých jsou
i další počítače. Učebny 2. stupně jsou vybaveny dataprojektory.
Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy) v souladu s hygienickými normami.

Aktivity Základní školy Český Dub během školního roku 2016/2017
Září
-

Slavnostní vítání prvňáků na radnici (Jan Goll, Dana Škodová; spolupráce se zřizovatelem; I.
stupeň)
Ekologický pobyt Hubertka (Matěj Hodač, Dana Škodová; poznávací pobyt, environmentální a
ekologická výchova; II. stupeň)
Sportfest. Prezentace kroužků (Matěj Hodač; sportovní akce; volnočasové aktivity; I. a II. stupeň)
Žáci pomáhají chovatelům (Jan Goll, spolupráce s místními spolky; II. stupeň)
Žáci základní školy si připomněli Dny evropského dědictví (Petra Blahovcová, Jan Goll, spolupráce
s PM a K, spolupráce s příspěvkovými organizacemi; I. a II. stupeň)
Sběr recyklovaného materiálu (Martina Růžičková, Helena Knoblochová, environmentální a
ekologická výchova; I. a II. stupeň a speciální třídy)
Exkurze do mokřadu v Jablonném (Věra Horáčková; projektová výuka, II. stupeň)
Harmonizační pobyt VI. B (Dana Suchánková, poznávací pobyt; II. stupeň)
Sedmáci navštívili Prahu (Petra Blahovcová, Dana Suchánková; poznávací pobyt; II. stupeň)
Návštěva Senátu PČR (Petra Blahovcová, Dana Suchánková; projektová výuka; II. stupeň)
Pohádková čtení v MŠ. Žáci čtou dětem (Pavla Pižlová, spolupráce s MŠ, spolupráce
s příspěvkovými organizacemi; projektová výuka; II. stupeň)
Den pro zdraví- Netradiční olympijské hry (Matěj Hodač, projektová výuka; II. stupeň a speciální
třídy)
Pobyt IV. A u manželů Kabátkových (Martina Růžičková; poznávací pobyt; spolupráce s rodiči)
Pohádkový park (Kteřina Kotrbatá, Martina Pánková, projektová výuka, žáci žákům; I. a II. stupeň)
„Čas změny“ v 6.A se společností Maják (Radana Plummer, projektová výuka, II. stupeň)
Sběr papíru (Dana Škodová, environmentální a ekologická výchova; I. a II. stupeň a speciální třídy)
Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem, prezentace školy)

Říjen
-

-

-

Sedmáci navštívili městskou knihovnu (Petra Blahovcová; spolupráce s PM a K, spolupráce

s příspěvkovými organizacemi; I. stupeň)
Opět čteme v MŠ (Pavla Pižlová, spolupráce s MŠ, spolupráce s příspěvkovými organizacemi;
projektová výuka; II. stupeň)
I. svoz papíru (Dana Škodová, environmentální a ekologická výchova; I. a II. stupeň a speciální
třídy)
Přírodovědný klokan (Dana Škodová, vzdělávací soutěž; II. stupeň)
Návštěva vzdělávacího veletrhu EDUCA MY JOB 2016 (Pavla Pižlová, příprava na budoucí studia a
povolání; II. stupeň)
V.A v liberecké zoo (Jitka Pacltová, projektová výuka, vzdělávací exkurze; I. stupeň)
Vlastivědná exkurze do Prahy (Jitka Pacltová a Vladimír Lohnickij, projektová výuka, vzdělávací
exkurze; I. stupeň)
Preventivní program kyberšikana (Jitka Pacltová a Ivana Kotíková, projektová výuka, I. stupeň)
VI.A harmonizační pobyt (Radana Plummer, projektová výuka, školní družina; II. stupeň)
Setkání mapovatelů a příprava na GIS Day (Věra Horáčková, projektová výuka, II. stupeň)
Den s Dráčkem Podzimáčkem ve 2.A (Helena Knoblochová; projektová výuka; I. stupeň)
Zdravý týden v I.B (Blanka Hladká; projektová výuka; I. stupeň
Čas jablíčkových vůní v I. A (Kateřina Řídká, projektová výuka; I. stupeň)
Základní kolo florbalu 6. – 7. tříd (Matěj Hodač; sportovní akce; II. stupeň
VI.A má svůj strom (Radana Plummer; projektová výuka, II. stupeň)

-

Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem; prezentace školy)

Listopad
- Burza škol v Turnově (Pavla Pižlová, příprava na budoucí povolání, II. stupeň)
- Florbalový turnaj dívek 6. – 7. tříd (sportovní akce; II. stupeň)
- Prezentace projektu ZOO v V.A (Jitka Pacltová, projektová výuka; I. stupeň)
- Florbalový turnaj dívek 8. – 9. tříd (Matěj Hodač, sportovní akce; II. stupeň)
- Dějepisná olympiáda (Matěj Hodač; vědomostní soutěž, II. stupeň)
- Návštěva Úřadu práce v Liberci (Pavla Pižlová, příprava na budoucí povolání, II. stupeň)
- Vánoční charitativní sbírka (Kateřina Kotrbatá; charitativní akce, i. a II. stupeň)
- Profesní diagnostika (Pavla Pižlová, příprava na budoucí povolání, II. stupeň)
- Dubák Přírodovědec (Věra Horáčková, krajská vzdělávací soutěž; II. stupeň)
- Náboj Junior (Dana Suchánková, vzdělávací soutěž; II. stupeň)
- Díky, nechci – preventivní program (Radana Plummer, projektová výuka, II. stupeň)
- Nela Tvrzníková si vylezla pro zlatou medaili (Lenka Tichá, sportovní akce; II. stupeň)
- Olympiáda v českém jazyce (Kateřina Kotrbatá, vzdělávací soutěž; II. stupeň)
- Listopadoví čtenáři (Pavla Pižlová, projektová výuka, II. stupeň)
- Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem; prezentace školy)
Prosinec
- Nové výukové pomůcky do kabinetu tělesné výchovy (Jan Goll, sponzorská podpora, I. a II.
stupeň)
- Dubské firmy podpořily přírodovědné vzdělávání na ZŠ Český Dub ((Jan Goll, sponzorská
podpora, I. a II. stupeň)
- K. J. Erben v podání žáků VIII.A (Pavla Pižlová, projektová výuka; I. stupeň)
- Na ZŠ Český Dub chodil Mikuláš (Jan Goll, projektová výuka; I. a II. stupeň)
-

Matematický Dubák (Martina Pánková, Jan Goll, vzdělávací soutěž; II. stupeň)

-

Druháci v andělské škole (Helena Knoblochová a Petra Jírová, projektová výuka; I. stupeň)
Jsem originál – preventivní program (Jitka Pacltová, projektová výuka; I. stupeň)
Vystoupení žáků na akci DCA Hodkovice (Vladimír Lohnickij, projektová výuka; I. a II. stupeň)
Prvňáci v Čertí škole (Kateřina Řídká a Blanka Hladká, projektová výuka; I. stupeň)
Mikulášské čtení v městské knihovně (Petra Blahovcová, projektová výuka; II. stupeň)
Vánoční show (Vladimír Lohnickij, projektová výuka, I. a II. stupeň)
Tříkrálová sbírka pro Centrum LIRA (Kateřina Kotrbatá, charitativní akce, I. a II. stupeň)
Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem, prezentace školy)

-

-

Leden
- Grónsko ve II.A (Helena Knoblochová, spolupráce s rodiči, projektová výuka, I. stupeň)
- Cestopisný pořad s Tomášem Kubešem (Dana Škodová, projektová výuka, II. stupeň)
- Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (Petra Blahovcová a Radana Plummer, vědomostní
soutěž, II. stupeň)
- Lyžařský kurz (Matěj Hodač a Dana Suchánková, sportovní kurz, II. stupeň)
- Souhvězdí aneb Řecké báje mimo výseč (Kateřina Řídká, Blanka Hladká, Dana Suchánková a Petra
Blahovcová, projektová výuka; I. a II. stupeň)
- Výprava za kulturou. Představení Divadla F. X. Šaldy (Pavla Pižlová, kulturní akce; II. stupeň)
- Rozmanitost přírody podnebných pásů (Kateřina Řídká a Blanka Hladká, projektová výuka; I.
stupeň)

-

Školní kolo biologické olympiády (Dana Škodová, vzdělávací soutěž; II. stupeň)
Děti z MŠ navštívily školu (Jitka Pacltová a Vladimír Lohnickij, spolupráce s mateřskou školou,
spolupráce s příspěvkovými organizacemi; II. stupeň)
KIN-BALL Zákupy (Helena Kaulfussová, školní klub, sportovní akce; I. a II. stupeň)
Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem, prezentace školy)

Únor
- Školní kolo Pythagoriády (Martina Pánková, vědomostní soutěž, II. stupeň)
- Martin Pacák postoupil do krajského kola Matematické olympiády (Martina Pánková, vědomostní
soutěž, II. stupeň)
- Kutilský kroužek pana Porše vyrobil pomůcky na fyziku (Dana Suchánková, projektová výuka; II.
stupeň)
- Okresní kolo zeměpisné olympiády. Úspěch Lukáše Zemenčíka (Alena Lacinová,vědomostní
soutěž, II. stupeň)
- VI.A – Odměna za pololetní vysvědčení (Radana Plummer, projektová výuka; II. stupeň)
- Deváťákům opět přednášel Martin Hess (Jan Goll, projektová výuka; II. stupeň)
- Exkurze na rybí líheň (Dana Škodová, spolupráce s místními spolky; II. stupeň)
- Kurz bruslení (Matěj Hodač, sportovní akce, projektová výuka, II. stupeň)
- Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem, prezentace školy)
Březen
- Masopust ve 2.A (Helena Knoblochová, projektová výuka, I. stupeň)
- Karnevalové dopoledne (Renata Polcarová, projektová výuka, speciální třídy)
- Zapomněli na mě (Milena Charvátová, kulturní akce, projektová výuka, I. stupeň)
- Barevná pastelka (Renata Polcarová, výtvarná soutěž, speciální třídy)
- Stavba žabí bariéry v Malém Dubu (Věra Horáčková, projektová výuka, environmentální a
ekologická výchova; I. a II. stupeň)
- Nebezpečí internetu (Radana Plummer a Alena Lacinová, projektová výuka, II. stupeň)
- Skládání puzzlí (Renata Polcarová, projektová výuka a soutěž, speciální třídy)
- Turnaj ve vybíjené (Renata Polcarová, sportovní akce, speciální třídy)
- Přírůstky do galerie (Kateřina Kotrbatá, projektová výuka, II. stupeň)
- Mapování obojživelníků a plazů 2017 (Věra Horáčková, projektová výuka, environmentální a
ekologická výchova; I. a II. stupeň)
- Migrace žab (Věra Horáčková, projektová výuka, environmentální a ekologická výchova; I. a II.
stupeň)
- Projekt čtení v MŠ stále pokračuje (Pavla Pižlová, projektová výuka, spolupráce s příspěvkovými
organizacemi, II. stupeň)
- Matematický klokan (Martina Pánková, vědomostní soutěž, I. a II. stupeň)
- KIN-BALL (Helena Kaulfussová, sportovní akce; školní klub, I. a II. stupeň)
- VI.A v ZOO (Radana Plummer, projektová výuka, II. stupeň)
- Firma LUKOV Plast s.r.o. podporuje čtenářskou gramotnost žáků ZŠ (Jan Goll, sponzorská akce, I.
a II. stupeň)
- Žáci ZŠ Český Dub vyhráli v soutěži České televize (Květoslava Altmanová a Jan Goll, vědomostní
soutěž, II. stupeň)
- Tonda Obal na cestách (Dana Škodová, projektová výuka, environmentální a ekologická výchova;
I. a II. stupeň)

-

Helena Kaulfussová se stala pedagogickou osobností Libereckého kraje (Jan Goll, ocenění
pracovníků, školní družina a školní klub)
Celokrajský Dubák Šikula je úspěšně za námi (Martina Růžičková a Jan Goll, celokrajská soutěž, I.
stupeň)
Den podle Amose 2017 (Matěj Hodač, Věra Horáčková a Dana Škodová, projektová akce, I. a II.
ročník a speciální třídy)
Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem, prezentace školy)

Duben
- Okresní kolo biologické olympiády (Dana Škodová, vzdělávací soutěž; II. stupeň)
- Velikonoce v I.B (Blanka Hladká, projektová výuka, I. stupeň)
- Ukončení transferu obojživelníků v Malém Dubu (Věra Horáčková, projektová výuka, environmentální
a ekologická výchova; I. a II. stupeň)
- Velikonoční přípravy (Kateřina Řídká, projektová výuka, I. stupeň)
- Stá hodina českého jazyka (Pavla Pižlová, projektová výuka, II. stupeň)
- Květinový den (Kateřina Kotrbatá, charitativní akce, I.a II. stupeň)
- Trapas nepřežiju (Pavla Pižlová, kulturní akce, II. stupeň)
- Den Země – VIII. ročník (Matěj Hodač, projektová výuka, II. stupeň)
- Den Země – VI. Ročník (Radana Plummer a Alena Lacinová, projektová výuka, II. stupeň)
- Master of Oak – soutěž pro VI. Ročník (Radana Plummer, vzdělávací soutěž, II. stupeň)
- Kin-ball – republikové finále Praha (Helena Kaulfussová, sportovní akce, školní družina a školní
klub)
- Den Země – VII. ročník (Věra Horáčková a Dana Suchánková, projektová výuka, II. stupeň)
- To nej z Paříže, jižní Anglie a Londýna (Petra Blahovcová, jazykově kulturní pobyt, II. stupeň)
- Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem, prezentace školy)
Květen
- The Action – New Generation (Kateřina Kotrbatá a Martina Pánková, projektová výuka, II.
stupeň)
- Dopravní soutěž mladých cyklistů jsme vyhráli (Květoslava Altmanová, vzdělávací soutěž, I. a II.
stupeň)
- Pohár rozhlasu (Matěj Hodač, sportovní akce, II. stupeň)
- Výlet VII. třídy na Karlštejn (Dana Suchánková a Petra Blahovcová, projektová výuka, II. stupeň)
- Krajské kolo biologické olympiády (Dana Škodová, vzdělávací soutěž, II. stupeň)
- Besídka (nejen) pro maminky (Helena Knoblochová, projektová výuka, I. stupeň)
- Druháci na Kosti (Helena Knoblochová a Petra Jírová, projektová výuka, I. stupeň)
- Lesní den čtvrtých tříd (Martina Růžičková a Milena Charvátová, projektová výuka, I. stupeň)
-

-

Úspěchy v matematických soutěžích (Martina Pánková, vědomostní soutěž, II. stupeň)
Sběr papíru (Dana Škodová, projektová výuka, environmentální a ekologická výchova; I. a II.

stupeň a speciální třídy)
-

Olympiáda mládeže (Matěj Hodač, sportovní akce, II. stupeň)
Čtvrťáci na výletě (Martina Růžičková, projektová výuka, I. stupeň)
Průkaz cyklisty (Martina Růžičková, projektová výuka, I. stupeň)

-

Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem, prezentace školy)

Červen
- Dětský den čtvrťáků (Martina Růžičková a Milena Charvátová, projektová výuka, I. stupeň)
- Exkurze v autoservisu (Pavla Pižlová, spolupráce s rodiči, projektová výuka, II. stupeň)
- Putování za Svatým Jánem (Helena Knoblochová, projektová výuka, I. stupeň)
- Pohádkový park (Kateřina Kotrbatá, projektová výuka, I. a II. stupeň)
- V.A v IQlandii (Jitka Pacltová, projektová výuka, I. stupeň)
- V.A – Den dětí (Jitka Pacltová, projektová výuka, I. stupeň)
- Předávání řidičských průkazů pro cyklisty (Milena Charvátová, projektová výuka, I. stupeň)
- Návštěva knihovny (Kateřina Řídká, spolupráce s příspěvkovými organizacemi, I. stupeň)
- Slavnost slabikáře (Kateřina řídká, projektová výuka, I. stupeň)
- Ahóóój – třídní výlet VIII. A ( Matěj Hodač a Julius Gulyas, projektová výuka, II. stupeň)
- Cyklovýlet III. oddělení školní družiny (Helena Kaulfussová, projektová výuka, sportovní akce,
školní družina)
- Slunce, skály, borůvky (Radana Plummer projektová výuka, I. stupeň)
- Zámek Mnichovo Hradiště (Kateřina Řídká, projektová výuka, I. stupeň)
- První pomoc pro prvňáky a druháky (Kateřina Řídká, projektová výuka, I. stupeň)
- Vyhodnocení soutěže ve sběru sušené pomerančové a citrónové kůry (Věra Horáčková,
projektová výuka, I. a II. stupeň)
- Sběr léčivých bylin (Věra Horáčková, projektová výuka, I. a II. stupeň)
- Výlet do Německa (Kateřina Kotrbatá, projektová výuka, II. stupeň)
- Návštěva vazební věznice (Martina Pánková a Kateřina Kotrbatá, projektová výuka, II. stupeň)
- Cykloturistický kurz (Matěj Hodač, Matěj Hodač a Dana Suchánková, projektová výuka, I. a II.
stupeň)
- Pěší výlet VII.A do Janova Dolu (Petra Blahovcová, projektová výuka, II. stupeň)
- Školní turnaj v kin-ballu (Helena Kaulfussová, sportovní akce, školní družina a školní klub)
- Terénní exkurze za obojživelníky a plazy (Věra Horáčková, projektová výuka, environmentální a
ekologická výchova; I. a II. stupeň a speciální třídy)
- Rozloučení (Helena Kaulfussová a Jana Havlíková, projektová výuka, I. a II. stupeň)
- Školní výlet VIII.B do Českého ráje (Věra Horáčková a Zdena Růžičková, projektová výuka, II.
stupeň)
- Cyklovýlet VII. B za zmrzlinou (Dana Suchánková, projektová výuka, II. stupeň)
- Rozloučení s deváťáky na radnici (Jan Goll, Martina Růžičková a Kateřina Kotrbatá, kulturní akce,
spolupráce s městem; II. stupeň)
- Příspěvky do Radničního zpravodaje (Jan Goll, spolupráce se zřizovatelem, prezentace školy)

Učební plán
Školní rok 2016/2017
Jazyky:
I. st. Aj

II. st. Aj

II. A, B
III. A, B
IV. A, B
V. A, B
Celkem:

1 hodina
3 hodiny
3 hodiny
3 hodiny

2 skupiny
2 skupiny
2 skupiny
2 skupiny
8 skupin

2 hodiny
6 hodin
6 hodin
6 hodin
20 hodin

VI. A, B
VII. A, B
VIII. A, B
IX. A, B
Celkem
Celkem:

3 hodiny
3 hodiny
3 hodiny
3 hodiny

2 skupiny Aj
2 skupiny Aj
2 skupiny Aj
2 skupiny Aj
8 skupin
16 skupin

6 hodin
6 hodin
6 hodin
6 hodin
24 hodin
44 hodin

II. st. Nj

VII. A, B
2 hodiny
2 skupiny
4 hodiny
VIII. A, B
2 hodiny
2 skupiny
4 hodiny
IX. A, B
2 hodiny
2 skupiny
4 hodiny
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
6 skupin
12 hodin

Dělené hodiny:
I. st 0
II. st.
Čp
VIII. A, B
IX. A, B
Celkem:
Tv

VI. A, B
VII. A, B
VIII. A, B
IX. A, B
VII., IX. A,B
Celkem:

ch, d 1 hodina
ch, d 1 hodina

2 skupiny
2 skupiny
4 skupiny

2 hodiny
2 hodiny
4 hodiny

ch ,d
ch
ch, d
ch
d

2 skupiny
1 skupina
2 skupiny
1 skupina
1 skupina
7 skupin

4 hodiny
2 hodiny
4 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
14 hodin

2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Inf

VIII. A, B
ch, d 1 hodina
3 skupiny
3 hodiny
IX. A, B
ch, d 1 hodina
2 skupiny
2 hodiny
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
5 skupin
5 hodin
Aj

0
Celkem:
Spojené hodiny:
II. st.
TV
VII., IX. d
D
IX. A, B

16 skupin

2 hodiny
2 hodiny

1 skupina
1 skupina

23 hodin

2 hodiny
2 hodiny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
2 skupiny
4 hodiny
Volitelné předměty:
9. třídy - Cvičení z matematiky
Celkem:
Volba povolání - zařazeno do Čp:

2 skupiny
2 skupiny

2 hodiny
2 hodiny

8. roč. - 2. pololetí
9. roč. - 1. pololetí

Ochrana člověka za mimořádných situací
Téma I:
Téma II:
Téma III:
Téma IV:
První pomoc:
6 vyučov. hodin

- zařazeno v ŠVP:
Vkz – 6. ročník
Vkz - 7. ročník
Vkz - 8. ročník
Ov - 9. ročník
Vkz – 6. -8. ročník
1. -5. roč.

Dopravní výchova - zařazeno: 1. stupeň ZŠ
Vkz
Nepovinné předměty:
1. st., ZvŠ
1 skupina – Rozvoj komunikačních dovedností
Celkem:
Počty vyučovacích hodin týdně:
1. ročník
20
2. ročník
22
3. ročník
24
4. ročník
26
5. ročník
26
Celkem:
118
6. ročníky
7. ročníky
8. ročníky
9. ročníky
Celkem:

28
30
32
32
122

Úvazky ZŠ, ZŠP a ZŠS k 1.9.2017:
Učitelů: 28
plné: 21
snížené: 7
Horáčková
20 /0, 91/
Růžičková Z. 19 /0,86/
Tichá
16 /0,73/
Lacinová
18 /0,82/
Jáčová
3 /0,13/
Altmanová
7 /0,32/
Filová
20/0,91/
Celkem:
25,59

1 hodina
1 hodina

Nekvalifikovaní:

0

Školní družina:
4
plné: 3
částečné: 1 (0,3)
Školní klub:
1
- plné: 1
Celkem: 5 vychovatelek

4,3 úvazku

Celkem učitelů a vychovatelů: 33
Asistenti pro integrované děti:

plné : 1 - Slámová
částečný: 1 (0,15) - Franková
3 – placené Úřadem práce ČR
Z. Havlová, Bretšnajdrová, M. Dudová
V průběhu roku byly Z.Havlová a M.Dudová převedeny mezi zaměstnance ZŠ, v dubnu byly na základě
podpůrných opatření přijaty ještě M. Beranová a J. Zelinková.

Třídnictví ZŠ:
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A
V. B
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

2

Řídká
Hladká
Knoblochová
Jírová
Tejnská
Filová
Růžičková M.
Charvátová
Pacltová
Lohnickij
Plummer
Lacinová
Blahovcová
Suchánková
Hodač
Kotíková
- od ledna 2018 –Z. Růžičková
Pánková
Kotrbatá

bez třídnictví: Altmanová, Horáčková, Tichá, Pižlová, Růžičková Z.
důchodci:
Altmanová, Filová
ZŠS:

I. ST Polcarová
II. ST Košková
bez třídnictví: Jáčová
důchodci:
Jáčová

Vedoucí pracovníci: Goll Jan - ředitelka školy
Škodová Dana - zástupkyně ředitele

Výchovný a kariérový poradce: Pižlová Pavla

Metodik prim. prevence: Kotíková Ivana /2. st./
Řídká Kateřina /1. st./
Koordinátor ŠVP: Růžičková Martina
Koordinátor EVVO: Škodová Dana
Koordinátor ICT: 0
Kabinety:

Vedení skladu čistících potřeb
Dětská knihovna
Knihovna 1. st.
Vedení skladu učebnic I. st.
Vedení skladu učebnic II. st.
Vedení skladu učebnic ST
Organizace ekolog. sběru
Organizace sběru léčivek
Kabinet 1. - 4. tříd
Kabinet sp. tř.
Kabinet cizích jazyků II.st.
I.st
K. hudební výchovy
K. dějepisu
K. fyziky
K. přírodopisu
K. školní dílny
K. zeměpisu
K. škol. kuchyně
K. výchova ke zdraví
K. českého jazyka
K. pěstitel. prací
K. matematiky

Honzejk
Blahovcová
Filová
Hladká
Růžičková Z.
Jáčová
Růžičková M., Knoblochová
Horáčková
Tejnská, Charvátová
Jáčová
Růžičková Z.
Pacltová
Pižlová
Hodač
Altmanová
Škodová
Lohnickij
Růžičková Z.
Vítová D.
Lacinová
Pižlová
Altmanová
Pánková

K. chemie
K. výtvarné výchovy
K. tělesné výchovy
K. sportovní haly
K. dramatické výchovy
K. výpočetní techniky
K. občanské výchovy
Kabinet ŠD
Kabinet ŠK

Správci odborných učeben:
Chemie
Zeměpis
Cizí jazyky
Výpočetní technika1
Výpočetní technika2
Přírodopis
Hudební výchova
Pěstitelské práce
Cvičná kuchyň
Dílny
Dějepis, VV
Pohádka
Sportovní hala
Výchovný poradce

Horáčková
Kotrbatá
Hodač
Hodač
Řídká
Tichá
Lacinová
Havelková
Havlíková

Horáčková
Růžičková
Horáčková
Tichá
Tichá
Škodová
Pižlová
Altmanová
Vítová
Lohnickij
Kotrbatá
Blahovcová
Hodač, Marcínková
Pižlová

Předsedové předmětových komisí dle ŠVP:
ČJ a literatura
Pižlová
Cizí jazyk
Horáčková
Matematika a ICT
Pánková
Člověk a společnost Hodač
Člověk a příroda
Růžičková Z.
Umění a kultura
Kotrbatá
Člověk a zdraví
Hodač
Člověk a svět práce Altmanová
1. st.
Pacltová
ST
Polcarová

MaK: Pižlová, Charvátová
Dopravní výchova: Altmanová, Charvátová
Projektová manažerka: 0

Sportovní aktivity 1. st Knoblochová
Sportovní aktivity 2. st. Hodač
Seznam pracovníků - školní rok 2016/2017
1. stupeň:
Pacltová Jitka /V. A, kab. jaz. 1. st, PK 1. st./
Tejnská Radoslava /III. A , kab. 1. st./
Knoblochová Helena /II. A.,ekol. sběr, sport 1.st../
Filová Jiřina /III. B, kabinet, knihovna 1.st., Dů/
Řídká Kateřina /I. A, prim. prevence /
Charvátová Milena /IV. B., kab.1.st.,dopr.vých.,MaK/
Lohnickij Vladimír /V. B, kab. školních dílen /
Hladká Blanka /I. B, učebnice 1. st./
Růžičková Martina /IV. A, koordinátor ŠVP, ekol. sběr/
Jírová Petra /II.B/
2. stupeň:
Blahovcová Petra /VII. A, žákovská knihovna/
Pánková Martina /IX. A, kabinet M, PK M/
Kotrbatá Kateřina/IX.B, kab.Vv/
Pižlová Pavla /BT, kab.Hv,kab. Čj, MAK, volba povolání, vých.a kar. por.,PK ČJ/
Kotíková Ivana /VIII. B, prim. prevence /
Růžičková Zdeňka/BT, kab.Ze, sklad uč. 2.st, PK ČaP/
Horáčková Věra /BT, léčivky, kab.Ch, PK Cizí jazyk /
Altmanová Květoslava /BT, kab.Fy, kab. Pp, dopr.výchova 2. st, Dů/
Škodová Dana/BT, kabinet Př a Ek, zástupce řed., koord. EVVO/
Suchánková Dana/VII.B/
Hodač Matěj /VIII. A, kab. D a TV, PK ČaS/
Lacinová /VI.B, kab. OV a Vkz/
Tichá Lenka/BT, kab. ICT/
Plummer Radana/VI.A/
Goll Jan /ředitel školy/
ST:
Polcarová Renata /I. ST, PK ST/
Jáčová Věra /BT, kab. sp .tř./
Košková Lenka /II. ST/
Osobní asistenti –

Slámová Eva
Franková Marcela
Havelková Jana /ÚP/ - nástup 1.10.2016
Havlová Zuzana /ÚP/- nástup 1.10.2016
Kučerová Zdena /ÚP/- nástup 1.10.2016

Školní družina:
Rybářová Kateřina /vych. ŠD, kab. ŠD /
Kindlová Naďa/vych. ŠD, výzdoba/
Kaulfussová Helena/ vych. ŠD/
Havelková Milena/vych. ŠD, Dů/

Školní klub:
Havlíková Jana/vych., uč. a žák. knihovna, kabinet ŠK, kulturní kom./
Správní zaměstnanci:
Honzejk Pavel /školník/
Bartošová Eva /uklízečka ŠD, ŠK, jídelna/
Klímová Hana /uklízečka K/
Davidová Milena /uklízečka/
Vítová Dagmar /uklízečka sp. tř./
Beranová Vladimíra /uklízečka/
Bonzetová Martina /uklízečka/
Kydlíčková Iva /uklízečka sport. hala/
Černá Blanka /sekretářka/
Červová Romana /sekretářka/ - placena z ÚP
Mateřská dovolená:
Yildirim Jana

Úvazky k 1.9.2016:
______________________________________________________________________
Jméno úvazek
-----------------------------------------------------------------------Pánková
22
Kotrbatá
22
Pižlová
18 + 2 Vp + 1 KP + 1 int.
Horáčková
20
Škodová
8
Růžičková Z. 19
Altmanová
7
Blahovcová 22
Suchánková 22
Kotíková
22
Tichá
16
Hodač
22
Lacinová
18
Goll
4
Plummer
22
-------------------------------------------------------------------------celkem: 264 + 1 Int + 2 Vp + 1 KP = 268
Pacltová
Hladká
Tejnská
Filová

22
22
22
18

Řídká
21 + 1 log
Charvátová
22
Lohnickij
22
Knoblochová 22
Růžičková M. 22
Jírová
22
----------------------------------------------------------------------------celkem :
196 + 1 int + 1 log = 198
Sp.tř.
Polcarová
22
Jáčová
3
Košková
22
---------------------------------------------------------------------------celkem:
47 uč. ST
---------------------------------------------------------------------------1.st.
2.st.
Sp.tř.
---------------------------------------------------------------------------odučené hodiny
237
246
48
úvazek učitelů
10,77
12,64
2,18
--------------------------------------------------celkem škola: 531 hodin
úvazek : 25,59
V lednu 2018 odešla na MD I. Kotíková – její úvazek byl rozdělen mezi učitele s částečnými
úvazky.
V dubnu 2018 odešla na MD L. Tichá – její úvazek v plném rozsahu převzal Mgr. J. Gulyas.

Individuální integrace:

děti s SPU: 9
děti s SPCH: 2
s vadou řeči : 4
sluchově post.: 2
středně těžké tělesné post.: 1
s LMP: 2
autismus: 1
více vad: 4

Počet integrovaných hodin: 1

Výsledky vzdělávání k 31. 8. 2017
Typ školy:

Základní škola

Školní rok:

2016/2017

Počet tříd:

20

Počet žáků k 30. 9. 2016:

372 (na konci školního roku: 378)

Přehled ročníků k 30. 9. 2015:
Počty žáků:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

celkem
39
48
39
41
35
46
42
39
31

ch.
18
25
21
19
19
24
25
20
18

d.
21
23
18
22
16
22
17
19
13

ST II
ST I

7
5

1
3

6
2

celkem:

372

193

179

Počty žáků:
I. stupeň
II. stupeň
ZŠP, ZŠS
celkem:

celkem
202
158
12
372

ch.
102
87
4
193

d.
100
71
8
179

dokumenty
ŠVP pro ZV
ŠVP pro ZV
ŠVP pro ZV
ŠVP pro ZV
ŠVP pro ZV
ŠVP pro ZV
ŠVP pro ZV
ŠVP pro ZV
ŠVP pro ZV
ŠVP pro ZV žáků s LMP
ŠVP „Společně, snadněji, v pohodě“
pro ZŠ speciální, Rehabilitační program,
ŠVP „Takový je můj svět“ pro ZŠS
ŠVP pro ZV s upravenými výstupy

PROSPĚCH K 30. 6. 2017
Slovní hodnocení:

ZŠS – 4 žáci

Nebyli klasifikováni: 5 žáků- z Tv – V.A - Bláhová
VI. B – Zemenčík
VIII. B – Prošek
IX.A – Machotová, Režný
Odložená klasifikace: 0

Neprospěli:

I. stupeň
II. stupeň
Spec. tř.
Celkem:

1
6
0
7 (2 prospěli po opravných zkouškách)

Po opravných zkouškách prospělo celkem: 373 žáků

Prospěli s vyznamenáním na ZŠ:
třída
počet žáků s vyznamenáním
I. A
19
I. B
18
II. A
16
II. B
17
III. A
11
III. B
12
IV. A
11
IV. B
15
V. A
13
V. B
7
VI. A
8
VI. B
14
VII. A
6
VII. B
5
VIII. A
6
VIII. B
5
IX. A
5
IX. B
4
Celkem:
192
2. stupeň:
53

v procentech (%)
100
94
67
71
55
60
55
68
72
39
35
61
26
24
30
26
29
29
50
33

Prospěli s vyznamenáním - Spec. třídy:
třída
počet žáků s vyznamenáním
v procentech (%)
I. ST
2
33
II. ST
3
42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
5
38
Žáci s dostatečným prospěchem:
I. stupeň
9 žáků
4,4%
II. stupeň
55 žáků
34,4%
Celkem ZŠ: 64 žáků
17,45%
Celkem ST: 2 žáci
13,33%

23 dostatečných
232 dostatečných
255 dostatečných
3 dostatečné

Průměrný prospěch:
I. stupeň
1,36
II. stupeň
1,89
Celkem ZŠ: 1,625
Spec. tř.
1,37
CHOVÁNÍ
Hodnocení:
uspokojivé

I. stupeň - 1 + 0 /nevhodné chování /
II. stupeň - 6 + 6 /neomluvené hodiny, opakovaná nekázeň, neplnění školních
povinností, hrubé chování ke spolužákům, závažné porušování školního řádu, …/
spec. třídy - 0 + 0/ /
neuspokojivé II. stupeň – 1 + 1 / ohrožování školního majetku a zdraví spolužáků, rušení
výuky, soustavné porušování školního řádu/
spec. třídy - 0 + 0
Celkem: 8 + 7
Počet udělených důtek:
41 + 45 třídních
21 + 25 ředitelských
Celkem: 62 + 70
Pochvaly třídního učitele:
I. stupeň
95 + 132
/veřejná vystoupení, sběr odpadových surovin, sborový zpěv,
gymnastika, kulturní akce, reprezentace školy, čtenářská soutěž atd./
II. stupeň
47 + 68
/olympiády, sport, ekolog. aktivity, kulturní, vystoupení,
reprezentace školy a jiné/
Spec. tř.
0+6
/pomoc tělesně postiž. spolužákům, vzorné plnění školních
povinností/
Celkem:
142 + 206
Pochvaly na vysvědčení:
I. pol. – pochvala ŘŠ – 26 /reprezentace školy, pravidelná pomoc se sběrem, čtení v MŠ…/
II. pol. – pochvala ŘŠ – 17 /reprezentace školy, pravidelná pomoc se sběrem, čtení v MŠ…/

Sportovní akce 1. stupně ve školním roce 2016/2017
-

-

Florbal – základní kolo – ZŠ Barvířská – 4. místo – 16. 2. 2017 (H. Knoblochová)
Vybíjená – zákl. kolo + semifinále – ZŠ Švermova– 4. místo 29. 3. 2016 (H.
Knoblochová)
McDonald ´s cup – základní kolo – ZŠ Český Dub – 2. místo – 7. 4. 2016 (H.
Knoblochová)
Atletický trojboj – okresní finále – Liberec – 6. 6. 2016 (H. Knoblochová)
o 12 dětí/ 2 postupující do krajského finále
o 2. místo – M. Demetrovič
o 3. místo – O. Rybář
Atletický trojboj – krajské finále – Turnov - 20. 6. 2016 (K. Rybářová)
o 6. místo – O. Rybář
o 10. místo – M. Demetrovič

Sportovní akce 2. stupně ve školním roce 2016/2017
-

21. 10. Florbal chlapci, 6. a 7. třída, oblastní kolo, 3. ze 4
3. 11. Florbal dívky, 6. a 7. ročník, oblastní kolo, 4. ze 4
14. 11. Florbal chlapci, 8. a 9. třída, oblastní kolo 2. z 5
29. 11. Lezení na umělé stěně, 1. místo Nela Tvrzníková
19. 1. Kin-ball, 5. z 10 a 10. z 10
22. 3. Kin-ball, regionální kolo, 3. místo ze 4
7. 4. Minifotbal, chlapci, oblastní kolo 3. ze 4
26. 4. Kin-ball, republikové finále, 4. místo
17. 5. Pohár rozhlasu, mladší žáci 5. z 10
17. 5. Pohár rozhlasu, mladší žákyně 8. z 12.
30. 5. Olympiáda mládeže, Martin Plummer, běh na 800 m 1. místo

Vědomostní soutěže ve školním roce 2016/2017
Biologická olympiáda
-

-

-

Okresní kolo, kategorie D
o 8. místo – Kovářová Michaela
o 15. místo – Zemenčík Lukáš
Okresní kolo, kategorie C
o 1. místo – Pytlounová Lucie
o 10. místo – Hofman Petr
Krajské kolo, kategorie C
o 3. místo – Pytlounová Lucie

Dopravní soutěž
-

Okresní kolo – I. kategorie
o 1. místo – Gatterová Ema, Goll Tomáš, Hrůzová Alžběta, Švarc Jakub
Krajské kolo – I. kategorie
o 3. místo – Gatterová Ema, Goll Tomáš, Hrůzová Alžběta, Šenberk Jakub

Dějepisná olympiáda
-

Okresní kolo, 8. a 9. ročník ZŠ
o 17 – 18. místo – Paclt Štěpán

Matematická olympiáda
-

Okresní kolo (kategorie Z9)
o 10. místo – Pacák Martin
Krajské kolo (kategorie Z9)
o 5. místo – Pacák Martin

Pythagoriáda
-

Okresní kolo
o 2. místo – Pytlounová Lucie
o 14. místo – Pacák Martin

Dubák Přírodovědec (žáci 7. ročníku) – kategorie ZŠ Český Dub
-

1. místo – Kovářová Michaela
2. místo – Gartnerová Lenka
3. místo – Rybářová Veronika

Matematický Dubák (žáci 8. ročníků) – kategorie ZŠ Český Dub
-

1. místo – Pytlounová Lucie
2. místo – Kolomazníková Adéla
3. místo – Prošek Max

Dubák Šikula (žáci 3. ročníků) – kategorie ZŠ Český Dub
-

1. místo – Lebeda Rostislav
2. místo – Hrůzová Tatiana
3. místo – Knoblochová Julie

Skládaní Puzzlí
-

Soutěž ZŠS na ZŠ Orlí
o 1. místo – Milan Čupík
o 1. místo – Jan Novák

Granty a dotace
Matematický Dubák č. OLP/2573/2016
Matematický Dubák č. OLP/2092/2017
Dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3083/2016
Dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/777/2017
Dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – transfery č. OLP/4718/2016 (Educa)
Dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – transfery č. OLP/3339/2017 (Educa)
Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF č. LBA-SZ-67/2016
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací o poskytnutí
příspěvku č. LBA-V-64/2016(osobní asistent)
Komplexní program specifické primární prevence 2016 č. OLP/3486/2016
Komplexní program specifické primární prevence 2017 č. OLP/2389/2017
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do VP ZŠS č.OLP/2326/2016
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do VP ZŠS č.OLP/2133/2017
Program Péče o krajinu č. 400/M/15.11254/E NV15/2016
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením č. KULK 47837/2016

Kontrolní a inspekční činnost
,

Inspekční činnost, Česká školní inspekce, 5. 12. 2016
Kontrola Krajského úřadu Libereckého kraje OK - 120/16, 19.9. - 12. 10. 2016
Kontrola Státního oblastního archivu v Litoměřicích, 13. 12. 2016
Veřejnosprávní kontrola, Město Český Dub, 16. 5.2017
Kontrola OSSZ Liberec č. 1079/17/554 , 29. 6. 2017

