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Školní rok 2020–21 

Školní rok 2020–21 byl zahájen 1. září 2021. Přivítali jsme naše prvňáčky na radnici v Českém Dubě.  V tomto 

školním roce bylo vzděláváno 432 žáků. Ve škole pracovalo 38 pedagogických pracovníků, 11 asistentů 

pedagoga a 17 nepedagogických pracovníků. 

Třídnictví ZŠ:  

I. A  Tejnská Radoslava 

I. B  Knoblochová Helena 

I. C  Malcharová Šárka 

II. A  Lohnickij Vladimír   

II. B   Yildirim Jana   

III. A    Růžičková Martina    

III. B    Charvátová Milena   

IV. A  Pacltová Jitka     

IV. B  Lohnická Dagmar    

V. A  Řídká Kateřina   

V. B  Hladká Blanka  

 

VI. A  Plummer Radana 

VI. B  Pražák Tomáš 

VI. C  Neuhäuserová Martina   

VII. A      Blahovcová Petra  

VII. B      Kotíková Ivana 

VIII. A     Hodač Matěj 

VIII. B     Tichá Lenka 

IX. A    Pánková Martina 

IX. B    Kotrbatá Kateřina 

 

bez třídnictví:  Pižlová, Horáčková, Filová, Šefčovič, Špirková 

 

ZŠS:  I. ST Polcarová 

               II. ST Morksová 

   III. ST Košková 

   bez třídnictví:  Jáčová 



Vedoucí pracovníci: Goll Jan - ředitelka školy 

                            Škodová Dana - zástupkyně ředitele 

                                       

Výchovný a kariérový poradce: Pižlová Pavla  

 

Metodik prim. prevence: Řídká Kateřina, Kotíková Ivana 

 

Koordinátor ŠVP:  Růžičková Martina 

 

Koordinátor EVVO: Škodová Dana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervence etopeda Petra Šolce 

30.9.2020  

Intervence proběhly formou setkání na výjezdových pobytech pod vedením zkušeného etopeda Mgr. 

Petra Šolce. Součástí intervencí byla diagnostika vztahů ve třídách a následná systematická práce 

s třídním kolektivem. Cílem těchto intervencí je dosáhnout změny v chování žáků, urovnání 

vzájemných vztahů a posílení zdravého třídního klimatu. 

Etoped úzce spolupracuje s třídním učitelem, který navazuje na jeho odborné vedení. Naší snahou 

je naučit děti řešit problémy, se kterými se setkávají, přebírat za své chování odpovědnost a tím 

předcházet vzniku rizikového chování. Intervence poskytují odborný přístup třídním kolektivům 

a žákům, u kterých se řeší časté vztahové problémy či se u nich vyskytují patologické jevy. 

Snažíme se tak dalšímu rizikovému chování předcházet či zamezit jeho případné recidivě. Tento projekt 

navazuje na komplexní programy specifické primární prevence, které na naší škole realizuje společnost 

Maják o.p.s.  

Projekt Intervence byl realizován za finanční podpory Libereckého kraje a města Český Dub.) 

 

Jan Goll (ředitel školy) 

 

Průkaz cyklisty 

1.10.2020 

Ve čtvrtek 1. října žáci pátých tříd úspěšně složili zkoušky na řidičský průkaz cyklisty. Zkoušky se měly 

konat již v červnu, ale vzhledem k situaci (uzavření škol) musely být odloženy. Páťáci tak museli během 

měsíce září procvičit pravidla silničního provozu a vyzkoušet jízdu podle pravidel na dopravním hřišti. 

Nebylo to vůbec jednoduché, času bylo málo. Ale zvládli to!  

Nejprve jim paní prap. Denisa Jandusová zadala k vypracování dopravní testy a poté jí na dopravním 

hřišti předvedli při jízdě na kole, jak umí dodržovat pravidla silničního provozu.  

Děkujeme třídním učitelkám 5. tříd, které s dětmi v krátkém čase stihly vše natrénovat, paní Denise 

Jandusové za příjemnou atmosféru u zkoušky cyklistů a Libereckému kraji za finanční podporu. 

Přejeme dětem, aby jejich jízda na kole byla bez nehod!  

Milena Charvátová 

 

 

 

 



 
 

Nové interaktivní programy pro žáky ZŠ speciální 

18.11.2020 

Díky poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, jejímž 

účelem byla „Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených 

do vzdělávacího programu Základní škola speciální “ získali naši žáci 

soubor tematicky zaměřených interaktivních programů pro 

celoroční vzdělávání. Programy mohou být nainstalovány do všech 

interaktivních přístrojů, kterými disponujeme. Licence je trvalá 

a funguje současně pro tři přístroje. Software je složen z devíti dílů 

s názvy měsíců a tematicky je vždy zaměřen na přírodu, počasí, 

lidové tradice a zvyky, zdraví a bezpečné chování. Žáky provází 

a úkoly nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která 

se s dítětem raduje při splnění úkolu. Věříme, že „ technologie 

pomáhají “ – není jen prázdné heslo. 

Liberecký kraj poskytl částku 15.420 Kč, zbývající 4.749 Kč věnovala firma LUKOV Plast spol. s.r.o. 

Touto cestou chceme poděkovat za opakovanou finanční podporu.  

Mgr. Renata Polcarová (realizátor projektu) a Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

 

 

ANDÍLCI pro Domov důchodců 

v Českém Dubu 

8.12.2020 

S dětmi z I.A (Sovičky) jsme si četli o tom, 

jak je lidem i zvířátkům, když jsou bez 

přátel a rodiny. Proto jsme se domluvili 

s panem ředitelem z DD a vyrobili jsme 

dárečky pro babičky a dědečky v ústavu. 

Dnes jsme vše předali osobně panu 

řediteli. Snad udělají radost.  

Helena Kaulfussová 

 

 

Olympiáda v českém jazyce 

9.12.2020 

Nelehká situace v současném vzdělávání nezabránila žákům osmých a devátých tříd zúčastnit se 47. 

ročníku Olympiády z českého jazyka. Soutěžící se utkali v řešení jazykových úkolů a v psaní slohové 

práce na dané téma. Vítězkou školního kola se stala Karolína Zelinková z IX. B, druhé místo obsadila 



 
 

Klára Kořínková z IX. A, třetí místo patří Haně Kvapilové z IX. A. Čtvrté a páté místo vybojovali žáci VIII. 

A -  Samuel Plummer a Leona Guschlová. Vítězkám gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za účast! 

PaedDr. Pavla Pižlová, Mgr. Kateřina Kotrbatá (pořadatelky soutěže) 

 

Preventivní programy Maják 

10.12.2020  

Letošní rok je v mnohém opravdu jiný. Nikdo jsme 

nečekal, že tak krátce po zahájení nového školního 

roku, zůstanou naši žáci opět doma na distanční 

výuce. Přesto i v letošním roce probíhají na naší 

škole akreditované preventivní programy, které nám 

realizují lektoři společnosti Maják o. p. s. Programy 

probíhají od 3. do 9. ročníků, nejčastěji v časové 

dotaci 4–6 vyučovacích hodin. Cílem těchto 

programů, které na sebe navazují, je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a snaha o předcházení 

vzniku rizikového chování u žáků. Ve 3. ročníku začínají třeťáci s programem Buď kamarád, který vede 

žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Učí děti hledat různé způsoby řešení 

vyhrocených situací. Další téma je Já a internet, který poukazuje na možná nebezpečí pohybu dětí 

na internetu a vede žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem. Ve 4. ročníku 

je realizován program Alkohol a kouření, který zvyšuje povědomí žáků o škodlivosti návykových látek 

a dále program Jsme parta?, jehož cílem je posilovat vzájemný respekt a pozitivní vztahy mezi žáky. 

V 5. ročníku se žáci věnují podpoře vlastní originality – svému zdravému Já, v programu Jsem originál, 

a pak také aktuálnímu tématu kybersvět - Bezpečně on- line. Šesťáky čeká program Závislosti a Čas 

změny. V 7. ročníku si žáci uvědomí pojetí vlastní krásy, budou rozvíjet úctu k sobě i druhým – program 

Krása a také se budou věnovat tématu Návykové látky. V 8. ročníku se žáci opět věnují problematice 

kyberšikany a bezpečnému užívání internetu – program Na netu a také budou prohlubovat své 

poznatky o lidské sexualitě, prostor je věnován také lásce a partnerství. V 9. ročníku zakončíme 

působení v oblasti prevence programy Rizikové sexuální chování a Za hranou, který vede žáky 

k zamyšlení nad postavením minorit v naší společnosti a dává si za cíl předcházet vzniku 

extremistických názorů a postojů, což je ve společnosti stále velice aktuální téma.  

Všechny programy mohou být realizovány díky finanční podpoře našeho města Český Dub, velice tímto 

děkujeme za dlouhodobou spolupráci a podporu školy v preventivních aktivitách. 

Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence pro 1. stupeň) 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

22.2.2021  

I v letošním školním roce proběhla olympiáda v anglickém jazyce pro 8. a 9. ročník. Věřím, že výkon 

soutěžících byl ovlivněn neosobním on-line prostředím a výpadky internetu. Přesto bych chtěla 

pochválit Klárku Kořínkovou z IX.A za vyrovnaný výkon ve všech posuzovaných kategoriích (výslovnost, 

plynulost, slovní zásoba, interakce a správnost). Kryštof Jenč z VIII.A vynikal pohotovými reakcemi 



 
 

a plynulým projevem a Lea Guschlová též z VIII.A se vyjadřovala gramaticky správně s velmi dobrou 

výslovností. 

Letos bude školu reprezentovat vítěz školního kola - Klára Kořínková. Gratuluji a držím palce v krajském 

kole. 

Děkuji všem za účast.   

Mgr. Radana Plummer (organizátorka soutěže) 

 

Matematická olympiáda 

9.4.2021 

Gratulujeme Magdaléně Valešové z 9.B a Tomáši Gollovi z 9.A k výbornému výkonu v letošním ročníku 

Matematické olympiády, která se tentokrát konala distanční formou. 

Oba prošli jako úspěšní řešitelé okresním kolem a úspěch završili skvělým výsledkem v krajském kole, 

kde se neztratili ani mezi studenty gymnázia. Magda obsadila 6. místo a Tom skončil na 10. místě. 

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek. 

Mgr. Martina Pánková (učitelka matematiky) 

 

 

Prosluněný Den dětí ze speciálních 

tříd 

3.6.2021 

Na většině škol se život o něco víc přiblížil stavu 

z doby před pandemií koronaviru. I nám 

se podařilo prožít krásné dopoledne provázené 

množstvím aktivit, na které už jsme se všichni 

těšili opravdu hodně dlouho. Nahrálo nám 

k tomu i nádherné slunečné počasí, které vybízí 

k dobré náladě. Den dětí strávený v areálu 

myslivny se vyvedl, společně jsme si opekli 

vuřty, zahráli fotbálek a pokusili se zdolat několik dalších sportovních aktivit. Dopoledne rychle uběhlo, 

do školy jsme se vrátili unavení, ale spokojení. 

Mgr. Renata Polcarová (učitelka I. ST) 

 

 

 

 



 
 

Deváťáci v Africe 

16.6.2021 

Paní učitelka Tichá nám o zeměpisu dala 

na výběr, zda se chceme do konce roku 

normálně učit a nebo jestli chceme dělat 

projekt. Naše odpověď byla téměř 

jednoznačná. Tak začal náš projekt o Africe. 

Hned ze začátku jsme se rozdělili 

do skupinek po čtyřech a každá skupinka 

měla za úkol zpracovat prezentaci, film, 

poster a aktivitu s názvem "předveď se". 

Tahle aktivita měla být ve formě videa 

a jednoduše měl každý předvést něco 

společného s Afrikou. Každá skupinka se 

projektu zhostila jinak, někteří si úkoly rozdělili, jiní na všem pracovali společně. Ale většina odvedla 

skvělou práci. Pak jsme si o hodině zeměpisu projekty představili a vzájemně jsme si je zhodnotili. 

U každého videa se zasmáli, a i na něčem dobrém pochutnali. 

Děkujeme paní učitelce za skvělou zkušenost. 

Magda Valešová a Ema Gatterová 

 

Osmáci cestují po Evropě 

16.6.2021 

Poté dlouhé době, co jsme byli doma, jsme si 

to učení chtěli trošku zpříjemnit, a tak paní 

učitelka vymyslela aktivitu, co nese název 

"Putování a objevování Evropy". Dostali jsme 

zadání – zajímavé místo, kde jsme měli 

namluvit prezentaci, zpracovat tabulku 

v Excelu o letních nebo zimních olympijských 

hrách, zkouknout film a vypracovat pracovní 

list a předvést se. Byli jsme rozděleni do skupin 

a každá skupina zadání pojala jinak. Snažili jsme se být originální a co nejlepší. Utvrdili jsme se v tom, 

že máme v ročníku několik šéfkuchařů, tanečníků a komediantů. Tyhle momenty, kdy se všichni 

dohromady smějeme a něco společně vytváříme jsou nezapomenutelné. Děkujeme. 

Julča Knoblochová 

 

 

 

 



 
 

Návštěva "Ztraceného kláštera" 

21.6.2021 

V návaznosti na účast v literárně výtvarné soutěži 

a návštěvu knihovny jsme byli pozváni panem 

Havlem z Lemberka na putování napříč staletími 

do johanitské komendy. Pan Havel z Lemberka nám 

poutavě vyprávěl o tom, proč byla založena ve 

13.století a k čemu sloužila, pověděl nám i o své 

ženě Zdislavě, o dalším osudu komendy až po její 

znovuobjevení panem Phdr.Tomášem Edelem před 

30 lety. 

Chtěli bychom moc poděkovat panu Martinovi Hessovi za poučné i zábavné provedení komendou 

i celému kolektivu Podještědského muzea a místní knihovny za vstřícnost a pořádání takto povedených 

akcí. 

Děti a vychovatelky ŠD a Matěj Paclt 

 

Úspěchy žáků při přijímacích zkouškách na 

střední školy 

22.06.2021 

Žáci ZŠ Český Dub opětovně sklidili velký úspěch při 

přijímacím řízení. Všichni jsou přijati, a v mnoha případech 

na prestižní školy a učiliště v kraji. Tomáš Goll 

ve výsledkové listině přijatých na Gymnáziu F. X. Šaldy 

v Liberci skončil na 2. místě a na Gymnáziu Turnov 

dokonce vyhrál. Stejně tak úspěšná byla Ema Gatterová, 

která se na dalším z prestižních libereckých gymnázií 

Gymnáziu Jeronýmova umístila rovněž na vynikající druhé 

příčce. Velký úspěch sklidili i již vyhranění technici, když 

Michal Krameš zvítězil v „přijímačkovém“ klání na Střední 

průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou. 

Děkuji velmi paním učitelkám za skvělou přípravu žáků, 

i když nám doba moc nepřála, a všem deváťákům gratuluji 

a přeji další úspěchy během středoškolského působení.  

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 

 

Slavnostní rozloučení s deváťáky 

29.6.2021  

V úterý 29. června se v atriu školy sešli žáci devátých tříd, rodiče, učitelé, pan ředitel a pan starosta 

s paní matrikářkou, aby symbolicky uzavřeli 9 let svého působení na zdejší škole. Slavnostní atmosféra, 



 
 

vzpomínky na společně strávený čas, originální 

přání a rady do života od pana ředitele, květiny, 

dárky, dojetí ale i hudba a tanec.  

Milí deváťáci, ať se Vám daří v nové škole 

i v životě, ať najdete nové bezva přátele a lásky 

a splníte si své sny! Hodně štěstí! 

Mgr. Věra Horáčková (fotografka) 

 

 

Letní kempy na naší škole 

1.08.2021 

Skupina čtyřiceti dětí naší školy se v termínu 26. – 

30. července zúčastnila Letního kempu 

organizovaném ve spolupráci s Asociací školních 

sportovních klubů a ZŠ Český Dub. Během tohoto 

týdne si děti vyzkoušely spoustu nových aktivit. 

Zahráli si netradiční sportovní hry jako Brännball, 

Český Lakros či Holomajzna. Prošli si Zábavně-

poučný lesopark Horka, kde komunikovali s místním 

obrem Mázou a vyzkoušeli nízké lanové překážky. 

Navštívili zámek Sychrov, kde se mimo jiné 

dozvěděli, které pohádky a filmy zde byly natáčeny. 

Ve včelíně ve Smržově poznali detaily ze života včel. 

Studiem mapy se připravovali na orientační běh v lese. Prací s buzolou se ujišťovali o směru kontrol, 

borůvkové rty byly důkazem o atmosféře při čekání na start. Nové znalosti získali ve čtyřpatrové 

iQLANDII v Liberci plné praktických ukázek fyzikálních a přírodovědných zákonitostí. Poslední den 

si upevnili znalosti o svém městě v Podještědském muzeu a vrátili se více jak sedm set let zpět při 

návštěvě místní komendy. Kemp byl zakončen průpravou jízdy na paddleboardu na českodubském 

koupališti a míčovými hrami v písku. 

Příměstský kemp byl pro děti včetně jídla bezplatný. Náklady pokryla dotace z MŠMT. Děkujeme. 

 

za kolektiv vedoucích Mgr. Matěj Hodač (organizátor Letních kempů AŠSK) 

 

 

 


