
Charakteristika Základní školy, Dobruška, Pulická 378 

Škola je zřízená městem Dobruška jako příspěvková organizace s devíti ročníky: 5 tříd na 1.stupni, 4 

třídy na 2. stupni. Je zapsaná v rejstříku škol s maximální kapacitou 300 žáků, reálnou pouze 270 žáků, 

tj. 9 tříd po 30 žácích. Součástí školy je školní družina s povolenou maximální kapacitou 150 dětí, 

reálnou pouze 120 dětí, tj. 4 oddělení po 30 zapsaných. 

Výuka probíhá v třípodlažní, v letech 2001-2003, zrekonstruované škole. Každá třída na 1. stupni má 

svoji kmenovou třídu. Na 2. stupni jsou čtyři kmenové třídy, které zároveň slouží jako odborné 

učebny. Ve škole je celkem 13 odborných učeben (školní dílna pro výuku pracovních činností, školní 

kuchyňka, učebny pro výuky dějepisu-zeměpisu, českého jazyka-občanské výchovy, fyziky, 

matematiky, chemie-přírodopisu, dvě učebny pro výuku cizích jazyků, učebna hudební výchovy, 

výtvarný atelier, počítačová učebna, tělovýchovný sál.) 

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Naše škola“, který je plně v souladu 

s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu. Učební plán je sestaven tak, aby zároveň 

splňoval záměry pedagogického sporu pro kvalitní a všestrannou výuku.  

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k 

řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence 

občanské; kompetence pracovní. Na konci základního vzdělávání žáci splňují stanovené kompetence, 

a to s ohledem na individuální schopnosti, které jsou učiteli klasifikovány tradičním zažitým 

způsobem klasifikační stupnicí 1 – 5 dle klasifikačního řádu, který je součástí řádu školního. Chování 

je klasifikováno stupnicí 1-3.  

 Žáci, u kterých byla diagnostikována pedagogicko-psychologickou poradnou konkrétní 
specifická porucha učení třetího až pátého stupně, jsou hodnoceni s úlevami a je pro ně 
doporučená minimální úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. Tito žáci 
mohou být na žádost rodičů hodnoceni slovně. S úlevami jsou hodnoceni i žáci s lehčím 
mentálním postižením, kteří jsou vzděláváni na základě individuálního plánu. 

 V odůvodněných případech může být žákům s individuálním plánem zajištěn asistent 
pedagoga do vyučovacích hodin. Vedení školy řeší i případné výchovné nebo organizační 
potřeby v některých hodinách, kde je nutný individuální přístup vzhledem k zajištění 
bezpečnosti žáků. V těchto hodinách tělesné výchovy, pracovních činnostech spolupracuje 
pro bezpečné zajištění průběhu vyučování s učitelem i vychovatelka. 

 

 Pedagogové podporují i žáky, u kterých se projeví talent v jakékoliv oblasti vzdělávání. Vedení 
školy po dohodě s rodiči vytváří individuální podmínky a plán výuky v případě rozvoje 
mimořádného sportovního talentu mimo školu – např. docházka na tréninky místo 
vyučování.   

 Pro talentované žáky škola připravuje soutěže ve zpěvu a recitaci, zasílá práce žáků do 
výtvarných nebo literárních soutěží, zapojuje žáky do školních olympiád a postupových 
soutěží. (čeština, dějepis, angličtina aj.) 

 Žáky sportovně zaměřené turnaje místní, oblastní i postupové. (florbal, fotbal, atletika, 
vybíjená) 

 Zájemcům o robotiku, programování, animování, modelování nabízíme možnost účasti 
v různých kroužcích ve spolupráci se středními školami ve městě i okolí. 

 Do učebního plánu školy zařazujeme od 7. ročníku volitelné předměty, ve kterých se mohou 
žáci vzdělávat v oblasti svých zájmů 

 
 



 

 Škola zajišťuje pro žáky v rámci celého školního roku řadu vzdělávacích akcí, zejména v oblasti 
společenskovědního vzdělávání, a to formou kulturních pásem a divadelních představení 
v rozsahu hodinových dotací. Větší divadelní akce, kulturní představení a filmová představení 
navštěvují žáci ve společenském centru. 

 V řadě předmětů probíhá výuka v rámci třídních nebo školních projektů. Při přípravě 
některých projektů škola spolupracuje s různými organizacemi ve městě nebo regionu, popř. 
školami. Děti se seznamují s místními zajímavými občany i tradičními zvyky a činnostmi, popř. 
různou technikou (den bezpečnostních integrovaných složek).  

 V rámci ŠVP organizuje škola exkurze, školní výlety, stmelovací seznamovací pobyty, výuku 
plavání v rámci plavecké školy, lyžařské výcvikové kurzy, cyklistické výlety, výcvikové vodácké 
kurzy, zahraniční zájezdy (Anglie, Itálie, Chorvatsko, Německo, Rakousko, aj.) 

 Škola připravuje besídky pro budoucí prvňáčky a zve i žáky pátých ročníků okolních škol 
k návštěvě školy. Pro děti z Dobrušky organizuje v Kulturním domě maškarní karneval.  

 
Vzdělávání žáků zajišťuje 19 plně kvalifikovaných učitelů a výchovu ve školní družině 3 kvalifikované 
vychovatelky.  Při výběru následného středního vzdělávání a při diagnostikování žáků s různými 
vzdělávacími problémy spolupracuje s rodiči výchovná poradkyně. 
Výchovné problémy žáků a prevenci rizikového chování řeší ve spolupráci s třídními učiteli školní 
preventistkou.   
 
Všichni pedagogové mají snahu, aby žáci spolu vycházeli slušně, bez zbytečných konfliktů, aby se 
navzájem respektovali při každodenním setkáváním při různých činnostech ve škole. Případné 
náznaky neukázněného jednání a chování mezi žáky i vůči učitelům podchycují již v zárodku a rázně 
řeší.  Je samozřejmostí, že oceňují každou iniciativu i úspěchy žáků ve školní práci i v různých 
soutěžích, ve kterých školu reprezentují. 


