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Předškoličky 

               pro školní rok 2022/2023 

 
 

 

Již tradičně připravujeme pro vaše děti „předškoláky“ program, který 

usnadňuje přechod z mateřské do základní školy.  Zúčastnit se jich 

mohou všichni předškoláci se svými rodiči. Hravá setkání s učiteli 

naší školy seznámí děti se školním prostředím. Čtyři setkání ještě 

před zápisem budou zaměřena na prohlubování různých předškolních 

dovedností, které jsou důležité pro úspěšný start školní docházky. 

 

16. 2. Tajuplná škola - První setkání se školou 

 

16:00 Paní učitelky provedou děti školou a seznámí je se vším 

zajímavým a důležitým. 

Prosíme, děti přezůvky s sebou. 
 

2. 3. Jazykohraní - Setkání se slovy a říkankami 

 

16:00 Básničky, říkanky, hry a také kouzelná tabule. 

 

16. 3. Malý počtář - Setkání s matematikou 
 

16:00 Počítáme, přemýšlíme, uvažujeme. 

 

30. 3. Setkání s písničkami a tělocvičnou 

 

16:00 Hudební a pohybové setkání v hudebně a v tělocvičně. 

Prosíme, děti sportovní obuv s sebou. 
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15. 6. Setkání na školní zahradě 

 

16:00 Závěrečné setkání předškoláků se spoustou zajímavých her a 

úkolů. Pro rodiče předškoláků bude navíc připraveno krátké povídání 

o prvním školním roce s paní učitelkou a paní vychovatelkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informace o zápisu do 1. třídy 

zápis proběhne v úterý 4. 4. 2023 

od 13:00 do 17:00 hodin 
 

S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. 

 

K zápisu se dostaví děti, které ke dni nástupu do školy dosáhnou 

6ti let. Dále rodiče přivedou i ty děti, u nichž budou žádat o odklad 

školní docházky (v tomto případě přinesou k zápisu doporučující 

potvrzení od lékaře a z poradenského zařízení). 

Obec Dubenec přispívá každému prvňáčkovi při prvním nástupu do 

školy v Dubenci 2 000,- Kč na výbavu.  
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Další důležité akce pořádané 

ve školním roce 2022/2023 
 

3. 11. Dobrodružné setkání Se světýlky za strašidly 

Od 17:00 pořádáme již tradičně pro všechny mladší školáky i 

odvážné předškoláky s rodiči dobrodružnou cestu ve tmě školní 

zahradou se světýlkem, které si vyrobíme. 

 

25. 11. Tradiční vánoční dílny a prodejní výstavy 

Od 15:00 do 18:00 budou v prostorách školy opět připraveny 

zajímavé vánoční dílny pro děti i dospělé. 

Přijďte nasát vánoční atmosféru a ochutnat vánoční cukroví od 

našich kuchařek. Budete moci nahlédnout do všech prostor školy. 

 

27. 11. Rozsvěcení vánočního stromečku 

Od 16:00 zazpívá náš malý sboreček pod vedením paní učitelky 

Mileny Lelkové před OÚ Dubenec při rozsvěcení vánočního stromu. 

 

15. 12. Vánoční koncert 

Od 17:00 žáci naší školy zazpívají vánoční koledy v kostele sv. 

Josefa v Dubenci. 

 

Všichni jste zváni! Těšíme se na Vás! 
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Jak se žije ve škole 
 

Naši žáci se vzdělávají v příjemném, zdravém a klidném 

venkovském prostředí bez hlučné silniční dopravy. Všechny součásti 

školy jsou pod jednou střechou – tři oddělení školní družiny, jedno 

oddělení školního klubu i školní jídelna. Budova je obklopena 

zrekonstruovanou zahradou s venkovní učebnou a pískovištěm, 

včelínem, hmyzím domkem a venkovní pecí na keramiku. Sportovní 

travnaté hřiště s běžeckou dráhou a workoutovým hřištěm je přímo 

za školou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naší velkou chloubou je nově zrekonstruovaná žákovská kuchyňka a 

multimediální učebna (jazyková a počítačová učebna) 

vybavená nejmodernější výpočetní technikou a softwarem. V rámci 

modernizace výuky a elektronické komunikace v naší škole jsme 

přešli na moderní a rychle se rozšiřující systém Microsoft Office 365. 

Nákupem těchto licencí pro pedagogy získala naše škola možnost 

poskytnout všem žákům školy bezplatné licence Office 365 pro 

domácí použití. Rodiče tak nemusí vynakládat další finanční 

prostředky na pořízení tohoto softwaru. Tímto se zlepšila 

komunikace žáků s učiteli i učitelů s rodiči. Zároveň se žáci lépe 

připraví na studium na střední škole. 
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Ve škole se nachází prostorná tělocvična s posilovnou, je vybavena 

dalšími netradičními cvičebními pomůckami. 

Učebny jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem, 

interaktivní tabulí a přístupem k internetu. 

Třídy 1. stupně jsou navíc vybaveny hracím kobercem, který děti 

využijí jak při výuce, tak o přestávce. Na chodbách mohou děti 

využívat relaxační čtenářské koutky, a ti aktivnější dokonce 

basketbalové koše. 

 

Používáme různé formy a metody výuky, protahovací i relaxační 

cvičení, a učení tak není nuda.  

 

Výuku plavání a angličtiny zařazujeme již od 1. třídy. 
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Školní družina 
 

Školní družina je místo, kde si děti hrají, odpočívají, tvoří, sportují, 

soutěží, pracují na zajímavých projektech, navazují nová přátelství. 

 

Oddělení školní družiny: 

Všechna oddělení navzájem spolupracují a pořádají společné akce. 

Ranní družina má provoz od 6:30 do 7:15 hodin v přízemí školy, 

Odpolední družina má provoz do 16:30 hodin 

 

Po ukončení výuky si vychovatelky přebírají žáky od vyučujících ve 

školní jídelně, kde jim pomohou s obsluhou při obědě. Pak s dětmi 

odcházejí do odpolední školní družiny.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce školní družiny: 

 

✓ Drůžastár (pěvecká soutěž) 

✓ Karneval 

✓ Přednášky a dílničky se zajímavými hosty i z řad rodičů 

✓ Vědomostní, sportovní a přírodovědné soutěže 

✓ Divadlo 

✓ Příměstský tábor o letních prázdninách 

✓ Zájmové kroužky 
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Projekty, do kterých jsme zapojeni: 

 

✓ Celé Česko čte dětem 

✓ Čtení pomáhá 

✓ Dětičky, hýbejte se 

 

Děti mají na svém kontě i mnoho úspěchů z celorepublikových 

výtvarných soutěží. 

Naším cílem je, aby se děti ve družině cítily bezpečně, a nabízíme 

aktivity, které rozvíjí jejich fantazii, tvořivost, ale i komunikaci a 

spolupráci ve skupině. V rámci environmentální výchovy u dětí 

rozvíjíme vztah k přírodě a vedeme je ke zdravému životnímu stylu. 

 

Školní klub 
 

Již čtvrtým rokem je na naší škole zřízen školní klub. Ke své činnosti 

využívá prostory hudebny, která je nově zrekonstruována, je 

vybavena novým nábytkem a hracím kobercem. Klub je přístupný 

denně žákům 6. - 9. ročníků, aby měli možnost v bezpečí a 

smysluplně vyplnit volný čas v době polední přestávky nebo v něm 

mohou trávit čas po vyučování. 

Nabídka zájmové činnosti vychází ze zájmů žáků – mohou si zvolit 

společné i individuální aktivity. Pravidelná zájmová činnost je 

realizována v oblasti sportovní, výtvarně – estetické, hudební i 

technické. 

Žákům jsou k dispozici různé karetní i deskové hry, počítače, stolní 

fotbal, časopisy, křížovky, knihy, stavebnice apod. 

Docházka do klubu nemusí být pravidelná, lze ji uzpůsobit dle 

rozvrhu žáků. 
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Výuka nejen v lavicích 
 

Využíváme přívětivé prostředí okolí školy, které umožňuje názornou 

výuku prvouky, přírodovědy, přírodopisu i výchov uprostřed přírody. 

Vzdělávání zpestřujeme také exkurzemi a výlety. Tradičně 

navštěvujeme Magrix, planetárium, Chlum, Zvičinu, Miletín, Prahu a 

spoustu dalších zajímavých míst. Nejednou jsme se už podívali i do 

zahraničí. 

Kulturní vystoupení pořádáme buď přímo ve škole, nebo jezdíme do 

Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem, do Městského divadla 

v Jaroměři či do Národního divadla v Praze. 

Mezi velmi oblíbené sportovní akce patří Grál dukelských bojovníků, 

Sportovní den, Vánoční turnaj a cykloexkurze. 

V rámci tělesné výchovy se žáci učí plavat v plavecké škole 

v Hořicích, bruslit na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem 

a lyžovat na českých horách. 
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U žáků rozvíjíme všechny klíčové kompetence důležité pro osobní 

rozvoj a uplatnění ve společnosti. Poskytujeme výchovně-vzdělávací 

proces na velmi dobré úrovni, což vyplývá z hodnocení ČŠI. 

Dosahujeme s žáky výborných výsledků v soutěžích i testech. 
 

Naše priority: 

 

✓ kvalitní vzdělávání 

✓ zajištění bezpečného a přátelského prostředí školy 

✓ pomoc v rozvoji individuálního talentu 

✓ pomoc dětem orientovat se v praktickém životě 

✓ příprava na kooperativní činnost a práci v týmu 

✓ respektování práv druhého, vzájemná tolerance 

✓ motivace pro další vzdělávání 

✓ možnost zažít ve škole úspěch 

 

Součástí této strategie je i snaha o to, aby každé dítě mělo možnost 

zažít ve škole pocit úspěchu, i když se mu v některých oblastech 

nedaří. 
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Zájmové kroužky 
 

Nabízíme žákům pestrou škálu zájmových kroužků, které vedou 

nejenom naši učitelé, ale též externí pracovníci z řad rodičů i 

absolventů naší školy. Vycházíme vždy ze zájmu žáků. 

 

✓ Angličtina hrou (nabízíme již od 1. ročníku) 

✓ Čtenářský klub (pro všechny žáky ZŠ)  

✓ Klub zábavné logiky a deskových her 

✓ Taneční kroužek 

✓ Dramatický kroužek 

✓ Florbal 

✓ Papírové modely 

✓ Včelařský kroužek 

✓ Keramika 

✓ Sboreček 

✓ Logopedický kroužek (pomoc při rozvoji řeči) 

✓ Příprava na přijímací zkoušky z ČJ a MA pro žáky 9. třídy 

✓ Doučování žáků (dle potřeby) 

✓ Zdravé posilování 
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Zapojení školy do projektů 

 

Ve škole úspěšně realizujeme řadu projektů, díky nimž došlo nejen 

k modernizaci výukových prostor, ale především ke zkvalitnění a 

zefektivnění výuky samotné.  
 

Sportuj ve škole (základy sportovních her pro žáky 1. - 5. ročníku) 

Ovoce a zelenina do škol (jednou týdně zdarma ovoce ke svačině) 

Mléko do škol (jednou týdně zdarma mléko nebo mléčné výrobky) 

Rodiče vítáni (škola otevřená rodičům, rodiče otevřeni škole) 

Podpora ZŠ a MŠ Dubenec III (projekt OPVVV – finanční 

prostředky na modernizaci, rozvoj výchovy a vzdělávání v základní i 

mateřské škole) 

Postcrossing (projekt v rámci výuky anglického jazyka, který 

propojuje celý svět pomocí skutečné pošty) 

Pen pals who write (dopisování s dětmi z Texasu a USA) 

Sběr papíru, hliníku a elektroodpadu 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – naši pedagogové se 

stále vzdělávají (zkušení lektoři nás školí přímo ve škole nebo si 

každý pedagog volí semináře či webináře dle vlastního uvážení a 

rozvíjí své znalosti a dovednosti potřebné ke vzdělávání našich žáků. 
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Úspěchy v soutěžích 
 

Každoročně se účastníme řady soutěží sportovních, vědomostních i 

dovednostních, a to na úrovni školní, okrskové, krajské i 

republikové. Naši žáci tak mají možnost změřit své síly s ostatními. 
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Komplexní péče o žáky 
 

Školní poradenské pracoviště – ŠPP – poskytuje poradenské a 

konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a 

pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří zlepšení sociálního klimatu 

školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, 

rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 

členové týmu: 

Mgr. Martina Jonešová – ředitelka školy 

Mgr. Iveta Malá – výchovná poradkyně 

Mgr. Lucie Baliharová – metodička prevence sociálně patologických 

        jevů 

Mgr. Lenka Skurčáková – zástupkyně za 1. stupeň 

 

Všichni členové týmu spolu spolupracují a jejich činnosti se 

vzájemně prolínají, úzce spolupracují se všemi pedagogy školy, 

vychovatelkami ŠD a školskými poradenskými zařízeními (PPP, 

SPC). 

ŠPP poskytuje bezplatné poradenství a konzultace žákům, jejich 

rodičům i všem pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a 

řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. 

 

Na škole působí školní metodička prevence, která se soustředí ve 

spolupráci s ostatními vyučujícími a rodiči na oblast prevence 

sociálně-patologických jevů u dětí. Díky tomu jsou případné 

negativní jevy v chování našich žáků i v jejich vzájemných vztazích 

maximálně redukovány, a pokud k nim přesto dojde, jsou včas 

odhaleny a řešeny. 

 

Zajišťujeme individuální péči dětem se speciálními poruchami učení.  

Zkušení učitelé poskytují hodiny pedagogické intervence (pomáhají 
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žákům s přípravou do školy, připravují je na testy) a hodiny 

speciálně pedagogické péče (cíleně rozvíjejí žáka v oslabených 

oblastech). 

 

Podporujeme soužití věkově rozdílných skupin dětí v jedné budově, 

učíme je vzájemné spolupráci a toleranci. 

 

 
 

Rozvíjíme vstřícné vztahy mezi dětmi prostřednictvím školních 

tradic a rituálů – Slavnostní vítání prvňáčků, Slavnostní předávání 

vysvědčení 9. třídě na Obecním úřadu v Dubenci, Sportovní den, 

Den matek, Vánoční dílny, Den otevřených dveří a mnoho dalších. 
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Organizace školního roku 2022/2023 

 

 Prázdniny: 

Podzimní: 26.10. – 27.10.2022 

 Vánoční: 23.12. – 02.01.2023 

 Pololetní: 03.02.2023 

 Jarní: 06.03. – 12.03.2023 

 Velikonoční: 06.04.2023 

 Hlavní: 01.07. – 03.09.2023 

 

Zahájení nového školního roku v pondělí 4. září 2023 

 Adresa školy: Ředitelka školy: 

 Dubenec 156 Mgr. Martina Jonešová 

 544 55 Dubenec email: reditelka@zsdubenec.cz 

 tel.: 499 694 138 tel.: 603 493 867 

 

 

 


