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1. Základní údaje o škole 

 Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Dubné 

 Sídlo organizace: Dubné 35, 373 84 

 Zřizovatel: Obec Dubné, Dubné 60 

 Statutární zástupce: PhDr. Václav Meškan, Ph.D., ředitel školy 

Součásti školy: 

Základní škola, Dubné 35 

Školní družina, Dubné 91 

Mateřská škola, Dubné 127, oddělený provoz Dubné 35 

Školní jídelna, Dubné 35. oddělený provoz Dubné 35 

Školní jídelna – výdejna, Dubné 127 

 Identifikační číslo: 75000547 
 RED – IZO: 650 030 265 
 e-mail: reditel@zsdubne.cz 
 Stránky školy: www.zsdubne.cz 
 Telefon školy: +450 725 964 474 
 Právní subjektivita: 1. 10. 2002 

Základní škola a Mateřská škola Dubné se nachází v obci Dubné, 10 km od Českých Budějovic. 

Školní budovu tvoří učební pavilon, 1 tělocvična a další pavilon, ve kterém jsou umístěny v 

prvním podlaží dvě kmenové třídy ZŠ a v přízemí školní kuchyně a jídelna. V roce 2018 byl 

dostavěn nový pavilon, kde je umístěno šest tříd prvního stupně. Ve třech z nich odpoledne 

fungují tři oddělení školní družiny. Učební pavilon je propojen s tělocvičnou a dalšími pavilony 

spojovacími chodbami. V budově školní družiny jsou umístěné 2 učebny, které dopoledne 

fungují jako kmenové třídy ZŠ a odpoledne jako 2 oddělení školní družiny. Mateřská škola je v 

samostatné budově a jsou v ní umístěné dvě třídy. Další dvě třídy mateřské školy byly 

vytvořeny v pavilonu tělocvičny. Ve září 2021 začala realizace stavby nové tělocvičny, která 

trvala celý rok. 

Základní škola je plně organizovaná, má 9 ročníků a z toho – údaje k 30.6.2022: 

 Celkový počet tříd:  20 (397 žáků) 

 Počet tříd na I. stupni:  12 tříd (244 žáků) 

 Počet tříd na II. stupni:   8 tříd (153 žáků) 

 Průměrný počet žáků na třídu:  19,85 žáků 

Školu navštěvují žáci nejen z Dubného, ale i z okolních obcí: Branišov, Brloh, Čakov, Čakovec, 

České Budějovice, Habří, Holašovice, Chvalovice, Jaronice, Jankov, Kaliště u Lipí, Křenovice, 

Lipí, Třebín, Záboří, Žabovřesky, Hradce, Závraty. 

mailto:reditel@zsdubne.cz
http://www.zsdubne.cz/
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Podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167 je zřízena při základní škole školská rada. Má celkem 9 

členů, kteří jsou voleni z řad pedagogického sboru, zákonných zástupců a zřizovatele. 

Personální zabezpečení činnosti školy 

Údaje o pracovnících organizace 

zaměstnanci celkem:  57 

z toho učitelé I. stupně:  12  

učitelé II. stupně:   16 (včetně ředitele školy a zástupce ředitele) 

učitelky MŠ:   8 

asistent pedagoga v MŠ:   1 

asistent pedagoga v ZŠ:   3 (2 jsou zároveň vychovatelky ŠD) 

vychovatelky:   5 

provozní zaměstnanci:  14 

Školní družina  

Součástí základní školy je školní družina. Je školním zařízením pro žáky 1. až 3. ročníku. 

Provoz: 11:00 – 16:30 hod. 

 5 oddělení, 5 vychovatelek. 

 Školní družinu navštěvovalo ke 30.6.2022 141 žáků. 

Provoz školní družiny je specifický tím, že je závislý na odjezdech autobusů v odpoledních 

hodinách. Tomu je přizpůsoben oběd, výchovně vzdělávací obsah, vycházky, pobyt v přírodě i 

všechny ostatní akce probíhající ve školní družině. Na základě epidemiologických opatření byl 

v 1. pololetí pro žáky školní družiny od 6:30 do 7:05 zrušen v budově školní družiny 

pedagogický dohled a ve 2. pololetí byl znovu obnoven. Po skončení výuky provoz ŠD 

pokračuje od 11:00 do 16:30 hodin. V této době probíhají jednotlivé části výchovně 

vzdělávacího obsahu. Během celého pedagogického působení vychovatelky rozvíjejí sociální 

kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj dítěte a budoucí život. 

 

Mateřská škola  

Provoz: 6:00 – 16:30 hod.  

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo mateřskou školu v Dubném 95 dětí (stav 

k 30.6.2022). 1. a 2. ročník je umístěn v budově základní školy, 2. a 3. ročník sídlí v budově 

mateřské školy. Pedagogický sbor tvořilo 8 učitelek MŠ + 1 asistent pedagoga pro MŠ. 

V mateřské škole jsou děti vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu „Barevná 

školka“. Každá třída má rozpracovaný svůj vlastní Třídní vzdělávací program, jenž je 
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uzpůsobený přímo pro práci v dané třídě a vychází ze znalosti prostředí MŠ i jednotlivých 

skupin dětí. Roční plán činností je rozdělený do 4 tematických celků – Jaro, Léto, Podzim, Zima. 

2. Výchovně vzdělávací proces  

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se konalo vzhledem k instalaci rekuperačních 

jednotek do tříd až 6. září 2021. Do 20 tříd nastoupilo celkem 393 žáků. V průběhu roku se od 

5. dubna začali vzdělávat žáci z Ukrajiny, jejichž rodiče museli opustit svoji zemi z důvodu 

válečného konfliktu. Jednalo se původně o pět žáků ZŠ a pět žáků MŠ. V průběhu června, 

července a srpna se počet těchto dětí proměnil a k 31.8.2022 jich zůstalo v ZŠ celkem tři a v MŠ 

celkem čtyři. Pedagogický sbor tvořilo celkem 28 učitelů včetně vedení školy, 5 vychovatelek 

školní družiny, z toho 3 asistentky pedagoga, 8 učitelek mateřské školy, a 1 asistent pedagoga 

pro MŠ. 

První stupeň navštěvovalo 244 žáků ve 12 třídách, druhý stupeň 153 žáků v 8 třídách. 

Průměrná naplněnost tříd na 1. stupni byla 20,33 žáků na třídu, na 2. stupni 19,12 žáků na 

třídu. Celková naplněnost tříd školy byla 19,85 žáků na třídu. 

Výuka podle Školního vzdělávacího programu 79 – 01 – C/01, Základní škola probíhala v tomto 

školním roce ve všech ročnících. Od 3. ročníku se vyučovalo cizímu jazyku – angličtině, od 

7. ročníku je dalším cizím jazykem německý jazyk.  Od 8. ročníku byli žáci zařazeni do povinně 

volitelných předmětů: 

8. roč. 1h – Cvičení z matematiky 

9. roč. 1h – Cvičení z matematiky, 1h - Cvičení z českého jazyka, 1h - Informatika 

Hodnocení žáků 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení žáků. Jde o složitý proces, 

který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Hodnocení žáků základní 

školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. 

Předpisy upravující hodnocení žáků na základní škole jsou zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky. Na úrovni konkrétní základní školy obsahuje podrobná pravidla hodnocení 

školní řád – příloha Pravidla hodnocení chování a vzdělávání žáků. 

V září 2020 došlo v reakci na změny ve školství k úpravě systému hodnocení žáků ZŠ Dubné. 

Největší změnou je důraz na postupné osvojování a zavádění metod formativního hodnocení, 

nejviditelnější změnou je pak zavedení bodového systému průběžného hodnocení žákových 
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výstupů. Součástí nového systému hodnocení je zavedení slovního hodnocení v rámci 

čtvrtletní zprávy a pololetního vysvědčení, které doplňuje klasifikaci z jednotlivých předmětů. 

Tato stránka: https://www.zsdubne.cz/hodnoceni-zaku.html  představuje podrobněji změny 

v novém systému hodnocení. Veškeré aspekty hodnocení žáků ZŠ Dubné jsou součástí Pravidel 

hodnocení chování a vzdělávání. 

 

Údaje o zápisu do 1. tříd 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 se konal 28. a 29. dubna 2022 po dvou letech 

prezenční formou. Celkem bylo zapsáno 52 dětí, z toho povoleno 5 odkladů. V průběhu letních 

měsíců se ještě dva žáci přihlásili. Ve školním roce 2022/2023 se budou žáci 1. ročníku (celkem 

49 žáků) vzdělávat ve dvou prvních třídách. 

 

Přehled rozmisťovacího řízení 

Žáci podávali 2 přihlášky na střední školy. V rámci přijímacího řízení byli přijati všichni žáci 

z 9. ročníku.  

 přijímací kolo počet přijatých 

 I. kolo 31 žáků 

 II. kolo  1 žák 

Celkový počet žáků 9. ročníku.: 32 žáků 

  

https://www.zsdubne.cz/hodnoceni-zaku.html
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Přehled přijatých žáků z 9. ročníku: 

Název školy Počet přijatých žáků 

Gymnázium, Česká 64, ČB 1 

SŠ obchodní a VOŠ, Husova 9, ČB 5 

SPŠ automobilní a technická, Skuherského 3, ČB 4 

Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 1193/23, 371 46 České Budějovice 2 

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 2 

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 
12/239, ČB 

2 

České reálné gymnázium, s.r.o., Pražská 2532/54a, České Budějovice 
 

1 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České 
Budějovice, Husova 3 

1 

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 

2 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, 
Dukelská 13 

2 

EDUCAnet – střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o., 
Lannova třída 1595/29a, České Budějovice 

1 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, 
příspěvková organizace, Husova 675 

1 

Konzervatoř, Kanovnická 22/391, ČB 1 

SOŠ elektrotechnická, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 

Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s. r. o., Jeronýmova 28/22 2 

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o., Emy Destinové 395 
České Budějovice 2 

1 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny, 

Nové Město 228, Trhové Sviny  
1 

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II 1 

Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 1 

CELKEM 32 
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Přehled přijatých žáků z VII. ročníku:             

Název školy Podáno přihlášek Přijato 

Gymnázium 1 0 

 

Přehled přijatých žáků z V. ročníku: 

 

 

 

Inkludovaní žáci v roce 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Českých Budějovicích, s Magistrátem města České Budějovice, s SPC pro zrakově postižené, 

Zachariášova ulice, České Budějovice, s SPC při Základní škole logopedické, Sakařova 342, Týn 

nad Vltavou, s SPC při DC Arpida, o.s., U Hvízdala 9, České Budějovice, 

Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávalo 28 učitelů. Třídní učitelé ve spolupráci 

s ostatními vyučujícími vypracovali, vedli a pravidelně vyhodnocovali PLPP/plány pedagogické 

podpory a IVP/individuální vzdělávací plány.  

U žáků prvních tříd a dětí v mateřské škole byl sledován adaptační proces, zároveň byla 

provedena depistáž vad řeči a bylo doporučeno rodičům zařadit dítě do kroužku logopedické 

péče, popř. byla doporučena návštěva logopeda. Učitelky mateřské školy vypracovaly, vedly a 

průběžně vyhodnocovaly plány pedagogické podpory. 

Učitelé základní i mateřské školy zajišťovali podle doporučení odborných pracovišť pomůcky 

pro žáky.  

  

Název školy Podáno přihlášek Přijato 

Gymnázium 2 2 

  základní škola mateřská škola 

I.  stupeň 0 1 

II. stupeň bez IVP 14 0 

II. stupeň s IVP 3 0 

III. stupeň bez IVP 2 0 

III. stupeň s IVP 3 0 

Celkový počet 22 1 
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Výsledky výchovy a vzdělávání  

Přehled prospěchu a chování za I. pololetí školního roku 2021/2022 

Třída 
Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospělo 
Opravné 
zkoušky 

Neprospěl 
Napomenutí 

třídního 
učitele 

Důtka 
TU/ŘŠ 

Snížená 
známka 

z 
chování 

Prospěchový 
průměr třídy 

(%) 

Absence 
omluvená/neomluvená 

I. A 24 24 - - - - - - 98 910/0 

I. B 25 25 - - - - - - 99 858/0 

II. A 17 17 - - - - - - 98 641/0 

II. B 17 17 - - - - - - 97 867/0 

II. C 18 18 - - - - - - 97 804/0 

III. A 23 21 2 - - - - - 97 1311/0 

III. B 22 22 - - - - - - 98 846/0 

IV. A 19 15 4 - - - - - 93 765/0 

IV. B 17 17 - - - - - - 96 840/0 

IV. C 18 16 2 - - - 0/1 - 93 941/0 

V. A 22 15 7 - - - - - 91 269/0 

V. B 19 11 8 - - 1 - - 89 1145/0 

VI. A 20 16 4 - - 1 - - 92 1281/0 

VI. B 21 11 10 - - - - - 90 1301/0 

VII.A 20 7 13 - - 3 1/1 - 84 1465/0 

VII.B 21 13 8 - - 3 - - 90 1676/0 

VIII.A 17 7 10 - - - - - 86 876/0 

VIII.B 20 5 15 - - - - - 83 1763/0 

IX.A 17 7 8 - 2 - 0/1 - 83 1184/2 

IX.B 15 6 9 - - - - - 86 1219/0 

 

  



10 

 

Přehled prospěchu a chování za II. pololetí školního roku 2021/2022 

Třída 
Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospělo 
Opravné 
zkoušky 

Neprospěl 
Napomenutí 

třídního 
učitele 

Důtka 
TU/ŘŠ 

Snížená 
známka 

z 
chování 

Prospěchový 
průměr třídy 

(%) 

Absence 
omluvená/neomluvená 

I. A 24 24 - - - - - - 97 1218/0 

I. B 25 25 - - - - - - 97 1465/0 

II. A 17 17 - - - 1 - - 97 716/0 

II. B 17 15 2 - - - - - 95 777/0 

II. C 18 17 1 - - - - - 96 1158/0 

III. A 23 18 5 - - - - - 94 1297/0 

III. B 24 22 2 - - - - - 97 1380/0 

IV. A 19 12 7 - - - - - 92 1009/0 

IV. B 17 17 - - - - - - 93 787/0 

IV. C 18 17 1 - - 1 - - 93 809/0 

V. A 23 17 6 - - 3 - - 90 939/0 

V. B 19 11 8 - - 3 1/0 - 87 1085/0 

VI. A 20 13 7 - - 6 4/0 - 89 985/0 

VI. B 21 11 10 - - 2 - - 88 1092/0 

VII.A 20 7 13 - - 1 1/0 - 85 1959/0 

VII.B 21 13 7 - 1 4 2/0 - 91 1819/0 

VIII.A 18 6 12 - - - - - 84 670/0 

VIII.B 20 4 16 - - - 2/0 - 83 1658/0 

IX.A 17 6 9 2 2 - 4/0 - 83 1725/0 

IX.B 15 6 9 - - 2 1/0 - 86 1112/2 

 

3. Prevence sociálně patologických jevů 

Školní metodička prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, koordinuje, realizuje a 

zhodnocuje minimální preventivní plán školy. Ten byl v letošním školním roce z velké části 

splněn. Třídní učitelé a pedagogové průběžně informují metodičku o klimatu třídy, v případě 

zjištění problému, spolupracuje škola s rodiči, Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Českých Budějovicích, Policií ČR a jinými institucemi.  

Ve školním roce 2021/2022 bylo realizováno minimum akcí zaměřených na úzkou spolupráci 

rodičů se školou vzhledem k přísným epidemiologickým opatřením. 

V ŠVP školy je zakomponováno mnoho témat zaměřených na zajištění prevence sociálně 

patologických jevů (prvouka, občanská výchova, výchova ke zdraví), tato témata jsou 

pravidelně zařazována do výuky. 
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Škola dále zajišťuje prevenci v oblasti péče o zdraví a dospívání, a to realizací vhodných 

přednášek. 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V průběhu roku 2021/2022 se zúčastnili pedagogičtí pracovníci níže uvedených seminářů a 

webinářů: 

• Digitální gramotnost v matematice (robotika a algoritmizace) 

• Problémové oblasti světa 

• Formativní hodnocení s klidem 

• Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ 

• Zkušenosti s tandemovou výukou na 1. stupni 

• Na křídlech ptáků – ornitologický seminář 

• Ukrajinský žák v české třídě pohledem lingvistky 

• Terapeutické pohádky 

• Role učitele ve vzdělávacím procesu 

• Projektové vyučování 

• Ukázky ve Scratchi pro pokročilé 

• Formativní hodnocení v informatice 

• Pokusy na doma 2 

• Jsem čtenář – čtenářská gramotnost 

• AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 

• Hluk ve třídě 

• Jak na novou informatiku na 1. stupni ZŠ 

• Jak kreativně a hravě na gramatiku 

• Autentické materiály při výuce cizích jazyků 

• Jihočeská robotika 2022 

• Zdravotník zotavovacích akcí 

• Hrajeme si ve škole 

• Jak vést tým s využitím mentorských dovedností 
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• Praktické aktivity při výuce geologie v digitální podobě 

• Aktivity nejen do hodin matematiky 

• Péče o žáky s podpůrnými opatřeními 

• Jednotná přijímací zkouška a maturitní zkouška z matematiky 

• Voda – život v každé kapce 

• Jednotná přijímací zkouška a maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 

• Informační systémy 

• Obtížná jednání s rodiči 

• Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky 

• Integrovaná tematická výuka na 2. stupni ZŠ 

• Komunikace pedagogů MŠ s rodiči 

• Hry v hodinách matematiky 

• Praktická geologie 

• Pronunciation 

• Literature and Extensive Reading 

• Projektová výuka na 2. stupni ZŠ 

• Hrajeme si s němčinou 

• Třídnické hodiny na 2. stupni ZŠ aneb předávání zkušeností z praxe 

• Základy didaktické práce v AJ na 1. stupni 

• Přírodopis a digitální kompetence 

• Jak chutnají brouci 

• Současné výzvy radikalizace a inklinace k externímu násilí u dětí a mládeže 

• Probuďme v žácích talent 

• Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli kam patří čárka a proč 

• Kdo pracuje v divadle 

• Využití MS TEAMS ve výuce matematiky 

• Formativní hodnocení I 
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5. Aktivity a prezentace školy     

 

Období Název akce 
Informace o 

třídě 

Zá
ří

 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 1. - 9. ročník 

Sportovní vycházka do Křenovic 3. ročník 

Exkurze do Terčina údolí 4. – 5. ročník 

Beseda s pracovnicemi ÚP k volbě povolání 9. ročník 

Přespolní běh výběr žáků 6. – 9. 
ročníku 

Exkurze - vodárenská věž 2. ročník 

Anglické divadlo 4. – 9. ročník 

Lesní pedagogika 1. – 2. ročník 

Ř
íje

n
 

Nabídky studia na SŠ – průběžně celý měsíc 9. ročník 

Florbal 4. – 5. ročník 

Zásady první pomoci 6. – 8. ročník 

Exkurze do Terčina údolí 6. ročníky 

Lesní pedagogika 3. – 4. ročník 

Kamarádi ze ZOO 2. ročník 

Život v mraveništi 1. ročník 

Florbal 
výběr žáků 8. – 9. 
ročník 

Návštěva knihovny v Dubném 6. ročník 

Projektový den - Halloween 2. – 6. ročník 

Li
st

o
p

ad
 Nabídky studia na SŠ – průběžně celý měsíc 9. ročník 

Florbal 
výběr žáků 6. – 7. 
ročník 

Slavnostní ocenění nejlepších prodejců Bílé pastelky výběr žáků 9. ročníku 

Drátkování 5. ročník 

P
ro

si
n

e
c 

Nabídky studia na SŠ – průběžně celý měsíc 9. ročník 

Mikulášská nadílka v ZŠ Dubné 1.-9. ročník 

Plstění 4. ročník 

Výroba vánočních dárků 5. ročník 

Vánoční tvoření 2. ročník 

Recitační soutěž 
výběr žáků 1. – 9. 
ročníku 

Malujeme hrnečky 3. ročník 

Drátkování 7. ročník 

Le
d

e
n

 

Nabídky studia na SŠ – průběžně celý měsíc 9. ročník 

Lyžařský výcvik (náhrada za minulý školní rok) 8. ročník 

Plavecký výcvik – průběžně od konce ledna do poloviny dubna 2. – 3. ročník 

Bruslení – průběžně od ledna do poloviny března 1. ročník 

Okresní finále ve stolním tenise 9. ročník 

Dějepisná olympiáda - školní kolo výběr žáků 6. – 9. 
ročník 

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo - 1. část 8. – 9. ročník 

Slavnostní předání vysvědčení za 1. pololetí 1. – 9. ročník 

Ú
n

o
r 

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo - 2. část 8. – 9. ročník 

Čtenářská dílna 5. ročník 

Planetárium - výukový program 5. ročník 

Ornitologická přednáška 4. ročník 
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Olympiáda v AJ 
výběr žáků 8. – 9. 
ročník 

Minivolejbal do škol výběr žáků 1. stupně 

Stolní tenis - okresní finále dívek 
výběr žáků 6. – 7. 
ročník 

Palačinkové úterý 6. ročník 

Stolní tenis - okresní finále chlapců 
výběr žáků 6. – 7. 
ročník 

Ježci - výukový program (náhrada za minulý školní rok) 9. ročník 

Ornitologická vycházka 4. ročník 

B
ře

ze
n

 

Lyžařský výcvik 7. ročník 

Projekt JAPONSKO 2. – 9. ročník 

VČELY - výukový program 5. ročník 

Zvídavá liška 1. ročník 

Projektový den Enviro 6. ročník 

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině výběr žáků 7.a 9. 
ročník 

Matematický klokan výběr žáků 4. – 9. 
ročník 

Rak říční - ekovýchovný program 6. ročník 

Recitační soutěž - okresní kolo výběr žáků 1. stupeň 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo výběr žáků 9. ročník 

Krajský přebor škol v šachu výběr žáků 2. stupně 

Ježci - výukový program 8. ročník 

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo výběr žáků 8.  a 9. 
ročník 

Pěvecká soutěž výběr žáků 1. – 9. 
ročník 

D
u

b
e

n
 

Večer s Andersenem 1. stupeň + výběr 
žáků 9. ročníku 

JAK SE DĚLÁ ZOO - zoologická přednáška 4. – 7. ročník 

Minivolejbal do škol 

výběr žáků Florbal - okresní finále 

Stolní tenis - krajské finále 

Pěvecká soutěž - okresní kolo výběr žáků 4. a 8. 
ročníku 

Lovci a sběrači 4. ročník 

Včely samotářky - ekovýchovný program 6. ročník 

Matematická olympiáda - okresní kolo výběr žáků 7. ročníku 

Zdraví 8. ročník 

Návštěva prvňáčků v MŠ 1. ročník 

VČELY - výukový program 4. ročník 

Žáci 9. tříd učí své spolužáky v nižších ročnících 9. ročník 

Projektový den enviro 9. ročník 

Testování SCIO  3. ročníky 

Projektový den - Techmania Plzeň výběr žáků 7. a 8. 
ročníku 

Pohádkové písničky 2. orčník 

Zápis do 1. tříd žáci MŠ 

Rodinná farma Placandů - exkurze 1. ročník 

K
vě

te
n

 

Kopaná výběr žáků 6. – 7. 
ročníku 

Ukázky sokolnických dravců 4. ročník 

Exkurze na Pražský hrad 8. ročník + výběr 
žáků 7. ročníku 

Zdraví 6. ročník 

Geologie  9. ročník 

Florbal výběr žáků 
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Ze života žížal - výukový program 2. ročník 

Zámek Ohrada  1. ročník 

Za Aborginci do Austrálie 6. ročník 

Projektový den enviro 5. ročník 

Fotografování tříd ZŠ 1. – 9. ročník 

Projektový den enviro 3. ročník 

Pěvecká soutěž - krajské kolo výběr žáků 

Planetárium 3. ročník 

Zdravý životní styl 8. ročník 

Vývoj jedince 7. ročník 

Testování ČŠI 9. ročník 

Projektový den enviro 2. ročník 

Dětská kriminalita 7. a 8. ročník 

Praktické ukázky práce Policie ČR 7. a 8. ročník 

Návštěva památníku v Terezíně 9. ročník 

Návštěva Přírovovědecké fakulty JU 2. ročník 

Projektový den GEOGRAFIE výběr žáků 7. ročníku 

Projektový den enviro 2. ročník 

Minivolejbal do škol výběr žáků 1. stupně 

Projektový den MATEMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA výběr žáků 7. ročníku 

Č
e

rv
e

n
 

Školní výlety jednotlivých tříd 1. – 9. ročník 

Turistický kurz 6. a 8. ročník 

Vodácký kurz 8. ročník 

Dětský den 1. – 9. ročník 

Gerontologie  

Návštěva pražské ZOO výběr žáků 

Projektový den enviro 4. ročník 

Workshop v Jihočeském divadle 9. ročník 

Pěvecké soustředění - Zálesí členové DPS Rolničky 

Focení na tablo  9. ročník 

Projektový den enviro MŠ 

Workshop v Jihočeském divadle 9. ročník 

Pasování na čtenáře 1. ročník 

Projektový den enviro 3. ročník 

Exkurze do chemických laboratoří  7. ročník 

Závěrečný koncert DPS Rolničky členové DPS Rolničky 

Spaní ve škole 9. ročník 

Slavnostní zakončení školního roku 2021/2022 1. – 9. ročník 
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Kroužky ve školním roce 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 kroužky probíhaly velmi omezeně z důvodu přísných 

epidemiologických opatření a z důvodu stavby nové tělocvičny. 

Seznam zájmových kroužků ve školním roce byl zveřejněn na webu školy. 

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI  

Ve školním roce 2021/2022 proběhla kontrola České školní inspekce takto: 

V květnu 2022 proběhla metodická kontrola integrace UA žáků, která neshledala žádné 

nedostatky a z níž není žádná inspekční zpráva.  
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7. Základní údaje o hospodaření školy 

Stav k 31. 12. 2021 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: 924 060,00    

Dlouhodobý hmotný majetek 
 

Pozemky: 766 040,00    

Stavby: 17 304 880,00    

  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 4 311 760,00    

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 9 126 220,00    

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 177 500,00    

  

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku: 207 860,00    

Oprávky ke stavbám: 9 655 220,00    

Oprávky k samostatným movitým věcem a soubory movitých věcí: 3 199 370,00    

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku: 9 126 220,00    

  

Náklady: 45 527 080,00    

Výnosy: 45 531 560 ,00    

  

Hospodářský výsledek: 4 480   

  

Poskytnuté dotace a příspěvky na provoz 
 

Dotace KÚ Jihočeského kraje – NIV: 37 401 249    

  

Příspěvek na provoz – Obec Dubné: 5 000 000 ,00    

Dotace – UZ 333083 testy 188 640 
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Stavy fondů 

Fond odměn 41 000,00 Kč 

FKSP 545 560,00 Kč 

Fond rezervní 169 750,00 Kč 

Fond reprodukce majetku 1139100,00 Kč 

  

Bankovní záruky a výpomoci Žádné 
  

Realizované akce v roce 2021 

Počítače a technika  309 778 Kč 

Opravy, revize 417 271 Kč 

Malířské práce a úklidové práce 1 013 468 Kč 

 

8. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů. 

9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

Škola sama neorganizuje vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů  

ZŠ a MŠ Dubné - Šablony III 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017581 

Celkové výdaje:  1,1 mil. Kč 

Z toho dotace z : 1,1 mil. Kč 

Ukončení realizace: 08/2022 

11. Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi 

Škola nadále spolupracuje s těmito institucemi: 

• Pedagogicko-psychologická poradna. 

• Středisko výchovné péče v Českých Budějovicích 

• Arpida 

• Úřad práce 

• Britské centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

• Obecní knihovna Dubné. 

• Policie ČR 

• CEGV Cassiopeia 

• ZOO Hluboká nad Vltavou  

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 byla zpracována podle § 10 odst. 3 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, v platném znění, a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Výroční zpráva školy byla projednána pedagogickou radou dne 31. 8. 2022 

a schválena školskou radou dne 3. 10. 2022 


