
Organizace 

Vyučovací hodiny 
1. hodina 08:00 - 08:45  5. hodina 11:45 - 12:30 

2. hodina 08:55 - 09:40  6. hodina 12:40 - 13:25 

3. hodina 09:55 - 10:40  7. hodina 13:35 - 14:20 

4. hodina 10:50 - 11:35  8. hodina 14:30 - 15:15 

Pište nám na 

1. základní škola 

Martinovského 153 

Rakovník 

269 01 

 

mailujte na 

1zsrako@1zsrako.cz 

reditel@1zsrako.cz 

 

volejte na 

313 512 397 

725 399 299 

 

nebo se stavte osobně 

ŠKOLNÍ NOVINY?                                                   ODPOVĚDNÍ LÍSTEK PRO RODIČE  

Doplňující informace 

Přináší školní noviny užitečné 

informace?  

Cílem ankety je zjistit, považujete-li školní noviny za vhodnou 

a potřebnou součást komunikace mezi školou a rodiči.  

Jméno a příjmení: 
(není povinné) 

ano 

ne 

nevím 

Kolik čísel školních novin 

byste uvítali?  

stačí jedno 

dvě za školní rok 

jiná možnost: _______ 

Jakému způsobu zveřejnění 

novin dáváte přednost? 
na školním webu 

v tištěné podobě 

nevím 

Chtěli byste do školních novin 

přispívat? 

ano 

ne 

nevím 

rádi Vás 

uvítáme 

Zní to možná trochu jako klišé, ale 

bez Vás to nepůjde. Rádi bychom znali 

Váš názor, abychom věděli, jestli jsme 

se v naší práci vydali správným smě-

rem. 

Vyplňte odpovědní lístek, odstřihněte 

a pošlete jej po svém dítěti do školy. 

Lístek lze odevzdat třídnímu učiteli.  

Nechcete se podepsat? I tak se Va-

ším názorem budeme zabývat - vhoď-

te jej do schránky v přízemí. 

Naše škola má na-

kročeno; věříme, že 

správným směrem. 

Každá změna je 

dlouhý proces, urči-

tě všechno nepůjde 

tak, jak bychom si 

představovali, ale 

řadu věcí zvládneme 

již v tomto školním 

roce. Během prázd-

nin se bouralo, natí-

ralo, montovalo, stě-

hoval se nábytek, 

uklízelo se, prostě 

jsme se připravovali 

na nový školní rok, 

ve kterém chceme 

mimo jiné 

 nadále nabízet 

maximální mož-

nou péči všem 

žákům, 

 modernizovat IT 

vybavení a webo-

vou prezentaci, 

 zaměřit se na 

rozvoj čtenářské 

gramotnosti, 

 vydávat školní 

časopis, 

 oceňovat nejú-

spěšnější žáky 

školy, 

 zrekonstruovat 

vestibul školy, 

 realizovat řadu 

školních projek-

tů, 

 a především spo-

lečně táhnout za 

jeden provaz! 

 

Všem žákům přeje-

me úspěšný rok. 
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Máme bohatou historii, žijeme současností … 

Nahlédněte do našich plánů 



Seznam zaměstnanců 

Jméno a příjmení, titul Funkce, třídnictví, předměty Email 

Karel Folber, Mgr. Ředitel školy; NJ, VP reditel@1zsrako.cz 

Milena Mouchová, Mgr. Zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně; M, CH, F  mmouchova@1zsrako.cz 

Marcela Skučková, Mgr. Koordinátorka ŠVP; M, F, PČ, TČ m.skuckova@seznam.cz 

Robert Chytrý, Bc. Třídní učitel, 8.A; D, TV, SV, ORV,  rchytry@seznam.cz 

Zuzana Ledvinová, Mgr. Třídní učitelka, 1.A;  zuzanaledvinova@seznam.cz 

Šárka Divišová, Mgr. Třídní učitelka,  7.B; AJ divisova@1zsrako.cz 

Borský Martin Koordinátor ICT; SV, INF, PČ, TV mborsky@1zsrako.cz 

Marcela Marvanová, Mgr. Učitelka; M, F, PČ, ORV marvanova22@seznam.cz 

Martina Vorlová, Mgr. Třídní učitelka, koordinátorka MPP; 6.r.; ČJ, VV, SVV vorlova.1zs@seznam.cz 

Eliška Dyršmídová, Mgr. Třídní učitelka, 2. r. edyrsmidova@seznam.cz 

Marika Palivcová, Mgr. Třídní učitelka, 4. r. palivcova1zs@seznam.cz 

Ivana Hejdová,  Mgr.  Třídní učitelka, 5.A hejdova1zs@seznam.cz 

Květa Emingerová, PaedDr. Třídní učitelka, 9.A; AJ, HV emingerova1zs@seznam.cz 

Libuše Dušková, Mgr. Třídní učitelka, 7.A; PŘ, CH, EKOL, ORV, PČ 1zsrako@1zsrako.cz 

Věroslava Borská, Mgr. Učitelka; DO, VV, ORV, HV borska.v@email.cz 

Milena Fridrichová, Mgr. Třídní učitelka, 8.B; ČJ, D fridrichova10@seznam.cz 

Jana Erlebachová, Mgr. Třídní učitelka, 5.B erlebachova1zs@seznam.cz 

Alena Rojíková, Mgr. Třídní učitelka, 1.B rojikova1zs@seznam.cz 

Jitka Pazáková, Mgr. Třídní učitelka, 3.r. pazakova1zs@seznam.cz 

Danuše Šťáhlavská, Mgr. Třídní učitelka, 9.B; Z, PŘ, ORV muzida@centrum.cz 

Romana Hubková Vedoucí vychovatelka školní družiny romanahubkova@seznam.cz 

Irena Hlavsová Vychovatelka školní družiny 1zsrako@1zsrako.cz 

Radka Severinová Ekonomka info@1zsrako.cz 

Danuta Šímová Školnice 1zsrako@1zsrako.cz (kancelář) 

Pavlína Jakubův Uklízečka 1zsrako@1zsrako.cz (kancelář) 

Jana Vostrá Uklízečka 1zsrako@1zsrako.cz (kancelář) 

Jiřina Kučerová Uklízečka 1zsrako@1zsrako.cz (kancelář) 

Dagmar Podolková Uklízečka 1zsrako@1zsrako.cz (kancelář) 

CHCEME, ABY ŠKOLA BYLA __________________. (školní motto získáte vyluštěním křížovky) 

    Z     Č Í     Základ zdravé školy 

  F     T       T A  Praktická účinnost naší práce  

  Á Z   M        Vhodné podmínky 

  Ý S   E     K    Dobrá práce mívá dobrý 

  T R A             A Přitažlivost práce pro žáka 



Základní informace, kontakty 
 

Název právnické osoby dle rejstříku škol a školských zařízení  

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 

Martinovského 153 

269 01 Rakovník 

Identifikátor: 600055922 

IČ: 47016973 

DIČ: CZ 47016973 

 

Zřizovatel 

Město Rakovník 

Husovo náměstí 27 

269 18 Rakovník 

IČ: 00244309 

DIČ: CZ00244309 

 

Bankovní údaje 

13335221/0100 (ZŠ) 

Komerční banka 

 

Kontaktní údaje – telefony 

Kancelář: +420 313 512 397 (i fax) 

Kancelář mobil: +420 725 399 299 

Sborovna: +420 313 515 520 

Sborovna mobil:+420 725 491 069 

Školní družina: +420 313 515 319 

Školní jídelna: +420 313 512 420 

Školnice: +420 739 492 602 

 

Elektronická pošta, web 

Kancelář: 1zsrako@1zsrako.cz 

Ředitel: reditel@1zsrako.cz 

  kfolber@1zsrako.cz 

Zástupce ŘŠ: mmouchova@1zsrako.cz 

Web:  http://www.1zsrako.cz 

KURIKULUM 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY - výňatek ze školního vzdělávacího programu 
 Kromě znalostí a dovedností formujeme životní postoje a názory.  

 S žáky pracujeme na principu demokracie a otevřeného přístupu.  

 Učení realizujeme prostřednictvím stanovení jasných cílů, volbou vhodných a efektivních metod, aktivizací 

a motivací žáků. 

 Centrem školního vzdělávacího programu, který neustále rozvíjíme, 

je žák jako jedinečná osobnost.  

 Respektujeme osobní maximum žáka a jeho individuální potřeby.  

 Pečujeme o pozitivní sociální vztahy.  

 Nedílnou součástí naší práce je etická výchova, kterou jsme stanovili 

jako jednu ze školních priorit. 

 Dbáme na pohodu prostředí, vztahy mezi lidmi, přátelskou komunika-

ci a příznivé klima. 

 Řídíme se zásadou reálnosti; stanovujeme si smysluplné cíle, které 

můžeme realizovat, podporovat a žáci si je mohou osvojit.  

Věděli jste, že 
 

se žáci v minulém školním roce celkem 
45 krát umístili na 1. - 3. místě v okres-
ních soutěžích 
 
budoucí prvňáčci mohou navštěvovat 
„Školičku “; poznají prostředí, učitelku, 
získají první vysvědčení 
 
od školního roku 2010/2011 jsme jako 
jediná škola v Rakovníku zařazeni do 
grantového projektu „Rozšíření výuky 
anglického jazyka pro 1. třídy na zá-
kladních školách Středočeského kraje 
programem Super-Nature“, který je 
spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR 
 
žáci využívají při výuce několik interak-
tivních tabulí a dvě počítačové učebny 
 
výuka ve škole probíhá od roku 1895 
 
školu navštěvoval také malíř a grafik V. 
Rabas, herec a režisér Z. Štěpánek, 
akademický malíř J. Anderle a řada dal-
ších známých osobností 
 
škola je zapojena do projektu EU s ná-
zvem Profesní vzdělávání - škola 21 
(profesní vzdělávání učitelů) 

mailto:1zsrako@1zsrako.cz
mailto:reditel@1zsrako.cz
mailto:kfolber@1zsrako.cz
mailto:mmouchova@1zsrako.cz
http://www.1zsrako.cz


Slovo ředitele školy 
Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, čtenáři, 
každý školní rok přináší řadu změn, jeho začátek je jimi přímo napěchovaný a nejinak tomu bude i letos. O to 
víc, že k 1. červenci 2011 došlo ke změně na postu ředitele 1. základní školy.  
Osobně považuji za čest moci se vlastní prací podílet na rozvoji školy s dlouhou a úspěšnou tradicí, která  má 
dle mého názoru všechny předpoklady, aby svoje poslání zdárně plnila i v dalších letech. 
Mým osobním krédem je práce a komunikace. Doufám, že právě stránky školních novin napomohou naší k lepší 
oboustranné informovanosti, budou přinášet užitečné informace a věřím, že někteří z Vás budou ochotni v bu-
doucnu se na tvorbě školních novin svými příspěvky spolupodílet.  

Karel Folber 

Pište do školních novin 
Přivítáme, budete -li se 

podílet svými příspěvky na 

vzniku školních novin. Pří-

spěvky posílejte emailem 

n a  a d r e s u  r e d i -

tel@1zsrako.cz případně 

na adresu Martinovského 153, Rakovník. 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne 

ve čtvrtek 1. září 2011 . Vyučování bude v prvním pololetí 

ukončeno v úterý 31. ledna 2012 . Období školního vyučo-

vání ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 

2012. 

Podzimní prázdniny  připadnou na středu 26. října a čtvr-

tek 27. října 2011 

Vánoční prázdniny  budou zahájeny v pátek 23. prosince 

2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012.  Vyučování začne v 

úterý 3. ledna 2012. 

Jednodenní pololetní prázdniny  připadnou na pátek 3. 

února 2012. 

Jarní prázdniny  v délce jednoho týdne jsou v termínu od 

pondělí 20. února 2012 do neděle 26. února 2012. 

Velikonoční prázdniny  připadnou na čtvrtek 5. dubna a 

pátek 6. dubna 2012. 

 

Hlavní prázdniny  budou trvat od soboty 30. června 2012 

do neděle 2. září 2012. 

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne 

v pondělí 3. září 2012. 

Chcete se sejít s vyučujícím? Domluvte 

si s ním schůzku telefonicky, emailem 

nebo využijte konzultační hodiny, které 

každý vyučující má. Najdete je na we-

bových stránkách školy www.1zsrako.cz. 

NAHLÉDNUTÍ 
DO  
ŠKOLNÍHO 
ŘÁDU 
 
 
Vážíme si toho, 
že jsi naším žá-
kem. 
Zúčastňuj se školní práce, využívej školní 
vybavení. 
Pomáhej slabším. 
Máš právo vyjádřit svůj názor, ale neskákej 
nikomu do řeči. 
Chceš-li – řekni prosím. Dostaneš -li – řekni 
děkuji. 
Vstoupil jsi – pozdrav. Odcházíš – rozluč se. 
Máš-li trápení, svěř se. Máš -li radost, po-
děl se o ni. 
Dodržuj zásadu, že lež a pomluva mezi sluš-
né lidi nepatří. 
Dělej svým chováním čest sobě, svým rodi-
čům i škole. 
Škola je hra a každá hra má pravidla, která 
se musí dodržovat. 
Věř, že i neúspěch je prospěšný. Nenech se 
odradit prvními nezdary. 
Jsi jedinečná osobnost – dej o sobě vědět. 
Nevíš si s něčím rady? Zastav se. 
Neprosazuj svoje zájmy na úkor zájmů svého 
okolí. 
Předcházej úrazům, starej se o svoje zdraví.  
Věř, že učitelé jsou ve škole pro tebe. 
Nestyď se za to, že jsi v něčem dobrý.  



Vybíráme z akcí a školních aktivit  

organizovaných během školního roku 
 

 1. září 2011 slavnostní zahájení školního roku 

2011/2012 

 Soutěž o nejvšestrannějšího sportovce školy 

a nejlepší sportovní třídu za školní rok 

2011/2012 

 Školička - akce pro budoucí prvňáčky, kteří 

mají možnost poznat blíže školní prostředí, 

nové kamarády a učitelku 

 Dopravní výcvik pro vybrané třídy 1. stupně 

na dopravním hřišti 

 Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku v pla-

vecké škole 

 Čtyřlístek - je štěstí, že jsi žá-

kem naší školy - vyhlášení výraz-

ných žákovských osobností ško-

ly pro školní rok 2011/2012  

 Adaptační kurz pro žáky 6. roč-

níku 

 Lyžařský a snowboardový kurz 

 Ekokrok - celoroční projekt zaměřený na 

ochranu životního prostředí, recyklaci suro-

vin, šetrné nakládání s materiály 

 Vánoční jarmark 

 V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu 

pořádá škola řadu sportovních akcí v průběhu 

celého roku 

 Školní parlament 

 Školní časopis 

 Den Země 

 Den jazyků 

 Cyklistický kurz 

 Křeslo pro hosta ve školní družině 

 Pohádková škola pro budoucí prvňáčky a je-

jich rodiče 

     … a mraky dalších aktivit. 



Termíny pedagogických rad, třídních 

schůzek a dalších akcí  
 

Pedagogické rady (termíny)   

26. 8. 2011 1. pedagogická rada 

31. 8. 2011 2. pedagogická rada 

8. 11. 2011 3. pedagogická rada 

24. 1. 2012 4. pedagogická rada 

17. 4. 2012 5. pedagogická rada 

19. 6. 2012 6. pedagogická rada 

 

Třídní schůzky 

15. 11. 2011  

12. 12. 2011 (pro rodiče vycházejících žáků) 

26. 4. 2011  

 

Zápis do 1. ročníku 

9. 2. 2012 od 14 hodin 

10. 2. 2012 od 14 hodin 

 

Doplňujeme žáky do vyšších ročníků i v průběhu ro-

ku. 

 

Zápisu bude předcházet den otevřených dveří 27. 1. 

2012 a Pohádková škola  2. 2. 2012 pro budoucí prv-

ňáčky a jejich rodiče.  

 

Pokud se chcete přijít do školy podívat, domluvte si 

termín předem.  

 

Kromě konzultačních hodin, které naleznete na školním 

webu, je možné vyžádat si jiný konzultační termín - 

objednat se u učitele. 

Pronájmy 
Škola nabízí k pronájmu dvě tělocvičny. Zájem o tyto 

prostory většinou překonává kapacitní možnosti, tak-

že je nutné případný zájem včas nahlásit.  

Úhrada za pronájem je prováděna na základě vystave-

né faktury dle skutečného časového využití tělocvič-

ny. Při výběru uživatelů se škola rozhoduje podle 

předchozí zkušenosti s uživateli; preferováni jsou 

nájemci, kteří ve smluvní době vykazují delší skuteč-

ně využitý čas. 

Podmínkou využívání prostor je uzavření písemné 

smlouvy. Pronájem dalších prostor (učebny) je možný 

po předchozí domluvě, kalkulace individuální.  

 

Informace o nájmu tělocvičen u ekonomky školy paní 

Radky Severinové na tel. 313 512 397 nebo emailem 

na  1zsrako@1zsrako.cz. 

 

Ceník 

Malá tělocvična  150,- / hod. 

Velká tělocvična  350,- / hod. 

Školní družina 
Naše družina se nachází v krásném prostředí Čermákových sadů, které slouží pro odpočinek, sportovním a rekreačním čin-
nostem. V dosahu je dětské hřiště, plavecký areál, botanická zahrada, svou polohou je lokalita ideální k vycházkám do pří-
rody.  Využíváme jeden z pavilonů mateřské školy včetně části jejího venkovního areálu. Po celý školní rok organizujeme 
různé sportovní, přírodovědné a kulturní akce, některé ve spolupráci s DDM Rakovník. Součástí naší práce je v zimní sezó-
ně také pravidelné bruslení zajišťované na nedalekém zimním stadionu. Pravidelně pořádáme celodenní výlety, které se těší 
velké oblibě u našich dětí.  V posledních letech se osvědčilo Křeslo pro hosta, do kterého zveme osoby vykonávající zajíma-
vé profese, o kterých si přichází s dětmi popovídat.  
Dvě oddělení školní družiny jsou v provozu každý den do 17 hodin. O děti se starají vedoucí vychovatelka paní Romana Hub-
ková a vychovatelka paní Irena Hlavsová, které si děti vyzvedávají po skončení výuky.  

Výzva sponzorům 
V posledních letech se naší škole podařilo významným způsobem zlepšit vybavení a ve spolupráci se zřizovatelem také stav objektu. Spous-

ta práce nás však čeká; chceme nadále zlepšovat estetický stav budovy, modernizovat učebny, počítačové vybavení, zázemí školní družiny. 

Uvítáme Vaši pomoc ať již ve formě finančního daru, poskytnutím potřebného vybavení případně vykonáním některých prací. Věřím , že se 

především mezi bývalými žáky, kterých je vzhledem k více než stoleté historii školy nemálo, najdou jedinci ochotní pomoci ško le s rozvo-

jem. V takovém případě se obracejte na vedení školy, jsme připraveni s Vámi uzavřít darovací smlouvu. Sponzoři budou zveřejňo váni na 

webových stránkách školy, v prostorách školy případně na školních akcích. (Karel Folber)  

Školní noviny 

1/2011 Informační čtvrtletník 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153. Vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovské-

ho 153, IČ 47016973. Vychází v září, prosinci, březnu, červnu, vždy v první pracovní den v měsíci. Zdarma. Školní noviny jsou 

zapsány v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20454.  


