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Úvod 
Vážení rodiče,  
letní prázdniny skončily a škola opět ožila. To ovšem neznamená, že bychom 
ve škole v letních měsících odpočívali. Tento čas je totiž tradičně věnován 
rekonstrukcím a modernizaci. V letošním roce proběhla především zdařilá 
rekonstrukce přírodovědné učebny včetně instalace nejmodernějších 
interaktivních technologií. Současně proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
zastaralé počítačové sítě a několik méně atraktivních akcí, jako je například 
oprava kanalizace ve školní jídelně. Na nový školní rok je tedy vše připraveno 
a můžeme začít. 
Přeji nám všem na naší společné cestě nadcházejícím školním rokem mnoho 
radostné spolupráce, spokojenosti a klidu. 

PhDr. Václav Meškan, Ph.D. 
ředitel školy 

Novinky v ZŠ Dubné 
 
Přírodovědná učebna 
V průběhu letních prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce a modernizace 
přírodovědné učebny pro výuku fyziky, přírodopisu a chemie. Kromě nového 
nábytku a dalšího vybavení byla v učebně instalována moderní dotyková 
obrazovka nahrazující dosluhující interaktivní tabuli, vizualizér 
a byly nataženy rozvody elektrického napětí do žákovských lavic pro realizaci 
přírodovědných experimentů. Učebna je navíc povedená i vzhledově. 
Budeme rádi, když se na učebnu přijdete podívat, například během 
zahajovací slavnosti, o které se dovíte dále.  
 
Rekonstrukce PC sítě 
Rekonstrukce počítačové sítě spočívala v přepracování části zastaralých 
rozvodů, ale především nastavení zabezpečení počítačové sítě a ochrany 
důležitých dat na našem serveru. Byl tak naplněn náročný „standard 
konektivity“, který zajistí mimo jiné větší bezpečnost našich žáků 
v „kyberprostoru“. 
 
Nová posila pedagogického sboru 
V novém školním roce jsme posílili pedagogický sbor o tři nové sympatické 
tváře. Novým učitelem ZŠ je pan Bednář, který bude na naší škole vyučovat 
fyziku, tělocvik, informatiku a dílny. Mimo něj přibyly do našeho sboru dvě 
nové asistentky, paní Tetourová a paní Podholová. Přejeme všem třem, aby 
se s naší školou rychle sžili a líbilo se jim u nás. 
 
 
 
 

Elektronická žákovská knížka 
Elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu v systému Škola Online 
využíváme již několik let. Od letošního školního roku tento systém zcela 
nahrazuje klasické papírové žákovské knížky včetně omlouvání absence žáků. 
Jsme přesvědčeni, že si na elektronický způsob komunikace rodiče rychle 
zvyknou a ocení jeho přednosti. 
 
Nový předmět technika v ZŠ Dubné? 
Velmi čerstvou novinkou je zařazení naší školy do pilotního projektu MŠMT, 
jehož obsahem je ověřování nového vyučovacího předmětu „technika“. 
Velmi si považujeme příležitosti „být u toho“ spolu s několika desítkami 
dalších vybraných škol v republice a současně jsme sami ve velikém 
očekávání, co tento projekt přinese.  
 
Výuka bruslení 
V současné době připravujeme podrobnosti o výuce bruslení, která je 
předběžně dojednána pro naše letošní prvňáčky. Pokud vše dobře dopadne, 
proběhne výuka v Českých Budějovicích od ledna. V tuto chvíli řešíme 
především výši finanční spoluúčasti rodičů. O podrobnostech budeme 
průběžně informovat.  
 

Školní družina 
Poplatek za ŠD  
Je pro tento školní rok stanoven na 50 Kč a bude nadále hrazen 
prostřednictvím školní online pokladny. Žádné jiné zásadní novinky se 
v letošním roce družiny netýkají. 
 

Kroužky  
Každý rok se setkáváme s požadavky rodičů na zvýšení nabídky zájmových 
kroužků pro žáky školy. Přes nasazení mnoha učitelů a dalších externích 
partnerů nelze pokrýt velikou poptávku rodičů.  
Rodiče žákům 
Jako v loňském roce proto i letos opakujeme výzvu rodičům. ZŠ Dubné vyzývá 

širokou veřejnost, aby pomohla rozšířit nabídku kroužků pro své děti. Máte-

li zajímavý koníček a chtěli-li byste pracovat s dětmi, kontaktujte nás, rádi 

Vám pomůžeme s organizací kroužku a zdarma poskytneme prostory ve 

škole! 

 
Zahajovací slavnost 2019/2020 
Po úspěchu z minulého roku bychom rádi pozvali rodiče žáků školy na 

zahajovací slavnost. Budeme rádi, když využijete příležitosti k neformálnímu 

setkání s občerstvením a k neorganizované prohlídce školy, v rámci které 

můžete navštívit také nově zrekonstruovanou přírodovědnou učebnu. 

Zahajovací slavnost proběhne v pátek 13. 9. od 17.00 v areálu základní 

školy. 

   

 
 

 

Organizace školního roku 
Podzimní prázdniny  29. 10. – 30. 10. 
Vánoční prázdniny  23. 12. – 5. 1. 
Ukončení 1. pololetí  30. 1. 
Pololetní prázdniny  31. 1. 

Jarní prázdniny  10. 2. – 16. 2. 
Velikonoční prázdniny  9. 4. – 13. 4. 
Hlavní prázdniny  1. 7. – 31. 8. 

 
Termíny třídních schůzek  
V letošním roce jsou opět plánovány třídní schůzky na konci každého pololetí. Dřívější čtvrtletní třídní schůzky jsou nahrazeny individuálními pohovory s rodiči. Učitelé 

i vedení školy jsou rodičům ovšem k dispozici průběžně celý rok po předchozí domluvě. Pololetní třídní schůzky jsou plánovány na 6. 1. 2019 a 25. 5. 2019. vždy od 

16.00 do 18.00.

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PODPOŘTE NÁS, ZATÍMCO NAKUPUJETE 
Chcete-li podpořit naši školu, můžete kromě přímého finančního daru prostřednictvím Nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné využít možnost podpory během nákupu 
v  e-shopu Alza. Více informací naleznete na webu školy: 

http://www.zsdubne.cz/podporte-nas-zatimco-nakupujete.html  

  

http://www.zsdubne.cz/podporte-nas-zatimco-nakupujete.html


Výtah ze školního řádu 
Školní řád je základním dokumentem, který upravuje práva a povinnosti 
všech účastníků vzdělávání a vymezuje pravidla vzájemného chování. Je 
závazný pro žáky, pracovníky školy i rodiče, ale i všechny ostatní, kteří do 
prostor školy vstoupí. V plném znění je k dispozici na webu školy. 

Práva a povinnosti žáků  
Žák má právo: 

• na vzdělání, výchovu a školské služby, které odpovídají 
vzdělávacímu cíli školy a směřují k rozvoji jeho osobnosti,  

• na odpočinek v době přestávek, 

• na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně 
patologickými jevy, na ochranu před všemi formami sexuálního 
zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními 
látkami, 

• na informace o průběhu vzdělávání a o hodnocení výsledků 
vzdělávání a hodnocení chování, 

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím podstatných záležitostí jeho 
vzdělávání a jeho osoby, 

• na poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení 
(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického 
centra, střediskem výchovné péče), 

• zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být volen, 
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele 
školy, 

• na používání povolených pomůcek, 

• v průběhu celého vyučování dodržovat pitný režim (pití 
nealkoholických a bezkofeinových nápojů z uzavřených nádob). 

Žák je povinen: 

• Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.  

• Dodržovat školní řád, provozní řády odborných učeben, 
tělocvičny, pravidla hygieny, bezpečnosti a požární prevence ve 
škole, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.   

• Chovat se ke všem zaměstnancům školy slušně a plnit pokyny 
všech zaměstnanců školy, které směřují k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Žák je povinen plnit pokyny všech pedagogických 
pracovníků školy spojené s výchovou a vzděláváním, které jsou 
vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zvláště 
hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy 
se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka 
stanovených školským zákonem. 

• Žák nesmí nosit do školy věci, které nemají vztah k vyučování, věci 
nebezpečné pro život a zdraví (např. výbušniny, zbraně a 
chemikálie), literaturu a jiné nosiče s tematikou podporující 
rasismus, násilí, nacismus, fašismus a pornografii. Je zakázáno 
propagovat, nosit, držet, distribuovat a užívat návykové 
a omamné látky ve škole nebo v areálu školy. 

• Ve výuce tělesné výchovy nebo při jiných pohybových činnostech 
žák nesmí nosit oblečení, obuv, šperky ani jiné předměty, které 
mohou být příčinou úrazu. Piercing si musí žák vyjmout nebo 
bezpečně přelepit náplastí. 

• Žák nesmí ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiné žáky, nejsou 
přípustné žádné projevy šikany včetně kyberšikany. 

• Žák smí používat mobilní telefon a další komunikační zařízení ve 
škole jen s výslovným svolením vyučujícího, a to především v 
případě využití mobilního telefonu jako výukové pomůcky. V 
ostatních případech je telefon vypnutý a uklizený. Pořizování 
záznamu (audio, video, fotografie) jiných osob bez jejich souhlasu 
bude vždy považováno za obzvláště hrubé porušení školního 
řádu. Při podezření ze zneužití pořízeného záznamu bez svolení 
dotyčné osoby či umístění na internetu, bude k projednání 
přizvána Policie ČR.  

• Ve škole nejsou místa určená nebo obvyklá k odkládání takových 
osobních věcí jako jsou mobilní telefony nebo jiná komunikační 
zařízení, či peníze. Tyto osobní věci žák neodkládá a nosí je stále 
při sobě. V případě potřeby (např. výuka tělesné výchovy) žák 

předá tyto osobní věci do úschovy vyučujícímu nebo v kanceláři 
školy. 

• V případě ztráty osobní věci žák tuto skutečnost neprodleně hlásí 
vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. V případě, že 
žák nalezne cizí věc, odevzdá ji do kanceláře školy. 

• Žák je povinen plnit povinnost třídní služby (blíže specifikováno ve 
školním řádu). 

Upozornění: Při pobytu ve škole v době výuky i při školních akcích 
konaných mimo školu je žákům zakázáno nakupovat a konzumovat 
energetické nápoje, kávu a alkoholické nápoje včetně nealkoholického 
piva. 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci žáků mají právo 

• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání nezletilého žáka, 

• na informace o změně výuky; jestliže dojde ke změně obsahu 
nebo rozsahu školního vyučování (exkurze, zkrácení vyučování, 
vyhlášení ředitelského volna, hodina odpadne apod.), škola o 
těchto skutečnostech informuje na webových stránkách 
nejpozději 1 den předem, ve výjimečných případech (např. 
havárie) v daný den, 

• volit a být voleni do školské rady, 

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím a skutečnostem týkajícím se 
podstatných záležitostí vzdělávání žáka, 

• na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech 
vzdělávání žáka. 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 

• zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

• na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání 
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 

• oznámit škole údaje evidované ve školní matrice, neprodleně 
informovat školu o jejich změně a o jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

• informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

• dokládat důvodu nepřítomnosti žáka ve vyučování a omlouvat 
nezletilé žáky v souladu s podmínkami školního řádu, 

• v případě nutného lékařského vyšetření nebo ošetření žáka školy, 
které organizačně zajistí škola, zaplatí regulační poplatek u lékaře. 
 

Dokládání nepřítomnosti, omlouvání neúčasti žáka ve 
vyučování 
Nepřítomnost nezletilého žáka ve výuce omlouvá zákonný zástupce 
nezletilého žáka. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen: 

• oznámit předem známou absenci vždy před jejím započetím 
třídnímu učiteli; 

• při předem neplánované absenci oznámit třídnímu učiteli důvody 
nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 2 pracovních dnů od 
počátku jeho nepřítomnosti (prostřednictvím systému Škola 
Online, osobně, telefonicky, SMS zprávou z předem dohodnutého 
telefonního čísla, e-mailovou zprávou z předem dohodnuté 
adresy e-mailem), 

• následně omluvit nepřítomnost ve výuce prostřednictvím 
systému Škola Online nejpozději do 3 dnů počínaje dnem, kdy žák 
znovu začne navštěvovat školu. Později omluvená nepřítomnost 
žáka ve výuce je považována za neomluvenou. 

Pokud to třídní učitel považuje za důvodné, může se souhlasem ředitele školy 
požadovat jako součást omluvenky žáka potvrzení ošetřujícího lékaře. O této 
skutečnosti bude zákonný zástupce nezletilého žáka prokazatelně 
informován.  
O předem známé absenci delší než dva dny (rodinná dovolená, sportovní 
soustředění, …) rozhoduje ředitel školy na základě žádosti podané na 
určeném tiskopisu, který je k dispozici v kanceláři školy a na webu školy. 

 
Kontakty (ostatní kontakty jsou k dispozici na webu školy) 

Ředitel školy 
PhDr. Václav Meškan, Ph.D. 
Email: reditel@zsdubne.cz 
Tel. 725 964 474 
 
Zástupce ředitele 
Mgr. Helena Tlapáková 
Email: helena.tlapakova@zsdubne.cz 
Tel. 702 002 045 
 

Kancelář školy, kontakt pro omlouvání dětí 
Ing Petra Voborská 
Email: kancelar@zsdubne.cz 
Tel. 606 035 575 
 
Výchovný poradce 
Mgr. Renáta Tušlová 
Email: renata.tuslova@zsdubne.cz 
Tel. 724 022 241 
 

Pokladna, účetní 
Jaroslava Bürgerová 
Email: jaroslava.burgerova@zsdubne.cz 
Tel. 606 035 523 
 
Školní jídelna 
Ing. Petra Voborská 
Email: jidelna@zsdubne.cz 
Tel. 606 035 552 

 

Pro aktuální informace sledujte web školy WWW.ZSDUBNE.CZ a facebookový profil školy. 
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