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ROZDALI JSME OCENĚNÍ 

ČTYŘLÍSTEK ZA ROK 2014/2015 

Desítky rodičů, zástupci pedagogů, 

vedení školy, hosté, ale především 

sedmadvacet žáků nominovaných na 

cenu Čtyřlístek 2015. Tak by se ve 

stručnosti dala popsat situace, která 

nastala ve středu 24.6. v sálku DDM 

Rakovník krátce před třetí hodinou.      

Nemá smysl rozepisovat se podrobněji o 

pravidlech školního programu, který se za-

měřuje na výrazné osobnosti z řad žáků 

naší školy, zvláště když jsou již čtvrtým 

rokem po sobě neměnná. Co však smysl má, 

je ještě jednou poblahopřát oceněným žá-

kům stejně jako rodičům, protože úspěch 

dětí je z velké části jejich zásluhou. Udě-

lením Čtyřlístku jinými slovy vyjadřujeme, 

jak si vážíme, že jsou oceněné děti našimi 

žáky.  

Partnery letošního ročníku programu - 

chtělo by se říct jak jinak, neboť se jedná 

o partnery tradiční - byly CB Computers, v. 

o. s. a Knihkupectví M & K. Také díky nim 

mohli všichni žáci dostat obvyklé ceny; ori-

ginální polo tričko s logem školy, poukázku 

na odběr knih dle vlastního výběru a přede-

vším čtyřlístek na krk, letos dřevěný. 

Přítomní se mohli občerstvit zákusky, ale 

především zhlédnout hudební vystoupení 

žáků školy. Zuzana Ledvinová a Martin Do-

nát nacvičili s dětmi několik skladeb, při 

kterých se zpívalo, hrálo na flétny a kyta-

ry, ale také na ozvučné trubky, tzv. 

Boomwhackers. Hodinový program vyvrcho-

lil vyhlášením absolutního vítěze, který vze-

šel z tajného hlasování členů školního parla-

mentu a pedagogů. Skleněnou plaketu z 

rukou ředitele školy převzal David Trnka z 

8. B, který se tak ve čtyřleté historii Čtyř-

lístku stal pátým absolutním vítězem po 

Kristýně Jelínkové (2012), Václavu Lužném 

(2013), Kristýně Štěpkové a Janu Gregoro-

vi (2014). (kf; fotografie: školní archiv) 

Společná fotografie čtyřlístkových žáků. 

Za rok 2014/2015 byli oceněni tito žáci a 

žákyně: Adéla Zinková 1. A, Adina Majda-

nová 1. B, Adéla Hrnčálová 2. A, Natálie 

Semerádová 2. A, Michaela Holá 2. B, Kate-

řina Pěchoušková 3. A, Rostislav Brož 3. A, 

Anežka Hejdová 3. B, Nicole Glückseligová 

4. A, Viktorie Hnídková 4. B, Karolína Brn-

gálová 5., Jan Lochovský 5., Kristýna Ho-

lečková 6. A, Simona Šmídová 6. B, Tereza 

Horníková 6. B, Dominik Mrvík 6. B, Marké-

ta Švecová 7. A, Karolína Šmídová 7. B, 

Natálie Jankovcová 7. B, Duong Tran Thang 

8. A, Zdeněk Hluchý 8. A, David Trnka 8. B, 

Marek Kříž 8. B, Tomáš Lavička 9., Tereza 

Čečrdlová 9., Vojtěch Birtus 9., Tomáš Zá-

veský 9.  

O PRÁZDNINÁCH JSME NEZAHÁLELI 
V červenci a srpnu jsme pracovali o sto šest, takže 

nový školní rok zahajujeme s řadou změn. Jak už to 

tak bývá, ne vždy jde všechno hladce. Když už jsme 

přívalové deště  přečkali bez větší úhony, postihla nás 

havárie vodovodu. I s ní jsme se však dokázali vypořá-

dat a těšíme se na nový školní rok.      Více na straně 4. 
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Stav vody příznivý plavbě, počasí slunečné, 

posádky natěšené na nevšední zážitek. Rok 

se s rokem sešel, a tak jsme se opět na 

Berounce pozdravili starým známým vodác-

kým pozdravem „Ahoj!“. I letošní jedno-

denní vodácký kurz nabídl žákům druhého 

stupně nevšední zážitek, kdy propisky vy-

měnili za pádla, přezůvky za boty do vody a 

dřevěné židle nahradil gumový posez raftu. 

Jelikož posádky doplnili noví účastníci, bylo 

nutno na začátku vysvětlit základní pokyny 

k řízení raftů, čehož se chopil zkušený 

lodník pan učitel Chytrý. Teorie na souši, 

praxe na vodě. Po malém zácviku posádek 

jsme se mohli vydat na cestu. Vodácké tá-

bořiště ve Skryjích jsme opustili za slu-

nečného počasí směr Roztoky. 

Po počáteční rozkomíhané jízdě styl břeh-

břeh si posádky jednotlivých plavidel tech-

niku osahaly, a tak jsme si plavbu po nud-

ném oleji krátili hrami na honěnou, respek-

tive na plavanou, a vodními bitvami. Několik 

mohutných šplouchnutí rázem vysvětlilo 

„mužům přes palubu“, proč jsou v raftu ty 

pásky na nohy… Sluníčko svítilo, voda byla 

příjemná, zastavili jsme si i na koupačku 

pod Týřovicemi. Jelikož se blížil čas obě-

da, vypluli jsme k oblíbené zastávce vodáků 

do hostince U Rozvědčíka. Vidina smažené-

ho sýra s hranolkami popoháněla některé 

posádky přímo kosmickou rychlostí. Za 

mohutného skandování „smažák, smažák“ 

pádlovaly jako o život ze strachu, že jim 

ostatní lodníci všechny zásoby jídla sní. 

Naštěstí na nás byli v legendární restaura-

ci připraveni, a tak se smaženého oběda 

dočkali všichni. S nabranými silami jsme 

tak lehce zvládli přenést jezy 

v Nezabudicích a Roztokách a doplout až 

do přístaviště pod křivoklátskou školu. Ja-

ko vzpomínku na naší školu jsme řece ne-

chali několik utopených slunečních brýlí. 

(Bc. Robert Chytrý; foto: školní archiv) 

MŠMT schválilo podporu našeho projektu Cesta ke kvalitě, kterým jsme se přihlásili 

do Výzvy č. 56 zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, 

přírodovědného a technického vzdělávání včetně matematiky. Projekt s názvem Cesta 

ke kvalitě úspěšně byl schválen k financování a získali jsme tak částku 694 441,- 

Kč, kterou použijeme mimo jiné také na realizaci zahraničních pobytů žáků a učitelů.  

KŘÍŽOVKA 
Tajenka tentokrát nebude pře-

kvapením pro pozorné čtenáře a 

pravidelné návštěvníky školního 

webu. Pro ty, kteří se však ze 

všeho nejdříve vrhnou na křížov-

ku - v tajence se skrývá název 

projektu, s nímž naše škola 

uspěla  ve Výzvě 56, kterou na 

konci minulého školního roku 

vyhlásilo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

 

 

Tajenka z minulého čísla: 

VELIKONOČNÍ LAŤKA 

1. Žabí larva; 2. Mládě kozy; 3. Suma peněz; 4. Sekat kosou; 5. Ženské jméno (21. 2.) 

6. Jihočeské město na řece Otavě s nejstarším stojícím mostem; 7. Nádoby na vody ur-

čené k zalévání;  

8. Mužské jméno (21. 3.); 9. Kuchyňské nádobí; 10. Vulkán; 11. Dravý pták; 12. Jednotlivé 

části kostry; 13. Část těla slona ; 14. Prudce 

VODÁCKÉ „AHOJ“ SI ŽÁCI Z JEDNIČKY ZAVOLALI TAKÉ LETOS 

Na jeden den vyměnili propisky za pádla a židle za gumové rafty. 
SLOUPEK  

ŘEDITELE ŠKOLY 

Jsem letní typ; neschovávám se 

před slunečními paprsky, a to, 

ani v teplotách, které v Česku 

panovaly během prázdnin. Po-

dobně jako sluneční dny mám 

rád spokojené lidi kolem sebe. 

Myslel jsem, že si jich na dovo-

lené v kraji rybníků - Třeboňsku 

- užiju do sytosti. Vesměs však 

na cyklostezkách, na kterých 

jsem se jako nadšený cyklista 

pohyboval, nadávali, protože si 

sice teplo přáli, ale čeho je moc, 

toho je příliš. U vody to o mnoho 

lepší nebylo; byla sice průzrač-

ná, ale zase příliš teplá a kde už 

se prý má člověk ochladit, když 

ne ve vodě. Vedle mě si deku 

rozložil pán, který vydržel celé 

odpoledne kroužit rukama 

(připomínal mi větrný mlýn) ve 

snaze zahnat dotěrné vosy. Tvr-

dil, že se svět zbláznil, protože 

tolik vos nikdy nebývalo. Nej-

větší průšvih nastal v sobotu, 

neboť přišla bouřka, se kterou 

nikdo nepočítal a málokdo tak 

měl deštník. Únor na vás...  

Naštěstí  na kolech jezdily také 

děti. Ta žízeň, kterou si takový 

malý kluk cestou udělá a s chutí 

ji pak hasí: Mlask. A teplá voda 

je taky skvělá, protože se v ní 

dá řádit celý den: Hop. A plác. 

Kdo nezkusil běhat letní bouř-

kou, neví, o co přichází: Mňam.  

Přeji všem dětem, ať jim celý 

školní rok 2015/2016 chutná tak 

jako letošní prázdniny. 

Karel Folber 

1 2 3 4 5  6 7  8 9 10 11 12 13 14 
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HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v 

úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí  ukončeno ve 

čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno  ve čtvrtek 30. června 2016. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 29. 

října 2015. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a 

skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 

2016. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 

2016. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu od 1. února 

2016 do 7. února 2016. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 

25. března 2016. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do stře-

dy 31. srpna 2016. 

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve 

čtvrtek 1. září 2016. 

 

Předávání vysvědčení 

za 1. pololetí 28. 1. 2016 

za 2. pololetí 30. 6. 2016 

 

Pedagogické rady (termíny) 

1. pedagogická rada 25. 8. 2015 

2. pedagogická rada 28. 8. 2015 

3. pedagogická rada 4. 11. 2015 

4. pedagogická rada 20. 1. 2016 

5. pedagogická rada 13. 4. 2016 

6. pedagogická rada 22. 6. 2016 

 

Třídní schůzky 

1. 10. 2015 od 15:30 třídní schůzka pro rodiče žáků 1. roční-

ku (srdečně zveme rodiče prvňáčků také na ukázkovou hodinu v 

1. třídách 22. 10. 2015 od 8:00 do 8:45) 

5. 11. 2015 od 15:30 na 1. stupni a 16:00 na 2. stupni; 16:45 třídní 

schůzky pro rodiče vycházejících žáků 

14. 4. 2016 od 15:30 na 1. stupni, na 2. stupni formou konzultací 

od 16:00 do 18:30 

 

Zápis do 1. ročníku 

11. 2. 2016 od 14 do 18 hodin 

12. 2. 2016 od 14 do 17 hodin 

 

Den otevřených dveří 

15. 1. 2016 od 8 hodin (ve školní družině od 14 hodin) - sr-

dečně zveme všechny zájemce o naši práci, zejména rodiče, do 

vyučovacích hodin i v jiné dny. Prosíme však o předchozí do-

mluvu s vyučujícím. 

 

Pohádková škola 

21. 1. 2016 od 13 do 17 hodin v budově školy v Martinovského 153 

 

Přijímací řízení 

Termín přihlášek na obory s talentovou zkouškou 30. 11. 2015 

Talentové zkoušky - obory s talentovou zkouškou 2. 1. - 15. 1. 2016 

Termín přihlášek na SŠ 15. 3. 2016 

VÝCVIK NA RAFTECH, OLYMPIÁDA, RUDOLFINUM 

NEBO BEEBALL. I TO BYL ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. 
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O PRÁZDNINÁCH JSME NEZAHÁLELI 
Pokračování z titulní strany 

Ve výběrovém řízení na dodávku žákovských šatních skříní zvítězila 

klášterecká firma Kecip. Samotné montáži skříněk předcházely poměrně 

náročné stavební úpravy, které jsme završili novou výmalbou. Relaxační 

místnost ještě není kompletní, ale objednané židle Panto Swing LuPo jsou již 

na cestě.  Cestu absolvoval také stůl na stolní tenis, i když jenom krátkou. 

Přestěhovali jsme jej z tělocvičny na místo vyčleněné v prostorách šaten a 

doufáme, že bude ještě dlouho sloužit sportuchtivým žákům. 

Ne všechno šlo tak hladce. Se zpožděnou dodávkou sanitárních příček 

bychom se jistě vyrovnali snadněji než s překvapením, které nám nejprve v 

neděli 16. srpna připravil přívalový déšť a posléze v noci ze středy na 

čtvrtek 20. srpna prasklý vodovod. Výčet škod je velmi dlouhý a ještě 

několik týdnů nám nepříjemnost budou připomínat vlhké mapy na zdech. Byli 

jsme vděčni alespoň za to, že se tekoucí voda vyhnula nově zrekonstruované 

sborovně. A vděčni 

jsme také rakovnickým 

p r o f e s i o n á l n í m 

hasičům, kteří nám 

zapůjčili vysoušeče.  

Fakt, že havárie 

vodovodu odkryla 

původní výmalbu z 

devatenáctého století, 

ve kterém byla naše 

škola založena, je jen 

malou útěchou. (kf) 

Školy se sotva stačily vypořádat s administrací projektů 

v rámci Výzvy 56 a v průběhu prázdnin přistála ředitelům 

na stůl výzva další. Výzva 57 mimo jiné cílí na technické 

dovednosti žáků druhého stupně základních škol. 

Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost nám nabídl 

příležitost, jak zvýšit kvalitu ve 

vzdělávání v oblasti, která byla do-

sud trochu opomíjena a předchozí 

výzvy jako by nebraly v potaz výuku 

předmětů s převahou praktického 

zaměření. 

Cílem našeho projektu Řemeslo má 

zlaté dno je rozvoj technického 

vzdělávání formou vytváření žákov-

ských výrobků. Za tímto účelem 

počítáme s vybavením školní dílny 

nářadím určeným jak pro učitele, 

tak pro žáky. 

Podstatou realizace bude vytváření 

žákovských výrobků na základě plá-

nu rozvoje technických dovedností a 

následné vyhodnocení. Počítáme se 

zapojením minimálně 15 žáků druhé-

ho stupně, které povedou kvalifiko-

vaní učitelé. Ti vybere takové typy 

výrobků, které mohou žáci dokončit 

za dobu trvání projektu, včetně za-

dání práce, seznámení s materiálem 

a zpracování žákovského portfolia. 

Pro práci budou žákům poskytnuty 

pracovní listy s nákresem výrobku a 

popisem postupu práce. Z postupu 

práce budeme průběžně pořizovat 

fotografický záznam.  

Každý žák zpracuje svoje vlastní 

portfolio, které bude obsahovat 

vlastní hodnocení a formativní hod-

nocení ze strany učitele. (kf)  

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ  

ŠATNÍCH SKŘÍNĚK 

Zatím máme šatní skříňky jenom 

pro polovinu žáků, ale věřte, že i 

tak stály školu nemalé peníze. 

Užívejte je šetrně. 

 Šatní skříňky jsou určeny k odkládání 

svrchního oblečení a obuvi. Nejsou urče-

ny k odkládání peněz, mobilních telefo-

nů, jiných cenných věcí a potravin. V 

žádném případě zde nesmí být uloženy 

věci ohrožující zdraví a bezpečnost 

(např. omamné a návykové látky, zbraně 

aj.). 

 Žák se u skříněk zdržuje pouze po ne-

zbytně nutnou dobu, aby byl možný bez-

pečný průchod chodbami. 

 V případě, že si žák klíč zapomene, uloží 

si dočasně obuv do lavičky na chodbě. 

 Škola zapůjčí žákovi šatní skříňku na 

období jednoho školního roku včetně 

jednoho kusu klíče ke skříňce. 

 Uzamčení šatní skříňky si každý žák za-

jišťuje zapůjčeným klíčem. 

 Ztrátu nebo poškození klíče nahlásí žák 

v kanceláři školy. V tomto případě je 

zákonný zástupce žáka povinen nechat 

vyrobit na vlastní náklady duplikát klíče 

podle vzoru, který zapůjčí škola proti 

vratné záloze ve výši 200,- Kč nebo za-

jistí kompletní výměnu zámkové vložky.  

 Žák se skříňkou zachází šetrně a udržu-

je v ní a kolem ní čistotu. Vylepování 

samolepek, popisování skříňky, vyrývání 

nápisů nebo obrázků se považuje za 

hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

 Žák umožní v odůvodněných případech 

prohlídku skříňky zaměstnanci školy 

(např. při kontrole její čistoty, provozu-

schopného stavu apod.). 

 Zákonní zástupci budou provádět kon-

trolu obsahu šatní skříňky při konzultač-

ních hodinách pro rodiče, při třídních 

schůzkách nebo podle domluvy s třídním 

učitelem. 

 V případě zjištění poškození šatní skříň-

ky vlastní nebo jiné oznámí to žák tuto 

skutečnost neprodleně v kanceláři školy.  

 Každý, kdo nalezne klíč, který patří k 

šatní skříňce, je povinen jej předat ne-

prodleně v kanceláři školy. 

 Před hlavními prázdninami (příp. před 

vedlejšími prázdninami a dalšími volnými 

dny) je žák povinen skříňku vyprázdnit, 

aby mohla být uklizena.  
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VĚDĚLI JSTE, ŽE 
 do našeho týmu jsme od srpna přijali dvě zaměstnankyně, Mgr. Pavlínu Jirkovskou a 

Mgr. Alici Pazderovou, 

 naši školu v tomto roce navštěvuje nejvíce žáků za posledních pět let, 

 také pro letošní rok připravujeme dva lyžařské kurzy, zvlášť pro první i druhý stupeň, 

 téměř třetinu z celkového počtu žáků tvoří žáci dojíždějící z okolních vesnic, 

 v posledních dvou letech přijímáme výrazně víc chlapců než dívek? (kf) 

VÝPRAVA 4. B DO PNĚTLUK 

ISIC KARTY NA ZŠ 

Mezinárodní studentský 
průkaz - to je ISIC 
(International Student 
Identity Card). 
Jedná se o celosvětově 
uznávaný doklad prokazují-
cí status studenta střední, 
vyšší odborné nebo vysoké 
školy a vybraných jednole-
tých pomaturitních studij-
ních oborů.  
Průkaz vydává světová 
organizace ISIC Associa-
tion pod záštitou UNESCO 
již více než 60 let! 
Pro žáky základních škol 
existuje speciální varian-
ta ISIC Scholar.   
Dolní ani horní věková hra-
nice pro získání průkazu 
ISIC není stanovena. Prů-
kaz ISIC tedy může být 
vystaven i studentovi star-
šímu 26 let v případě, že 
je zapsán do studia denní 
formy ,  s tejně  tak 
i studentům primy osmile-
tých gymnázií.  

Základní platnost všech 
typů průkazů je 16 měsíců 
– od prvního září jednoho 
roku do konce prosince 
roku následujícího. Všech-
ny karty, vydané v rámci 
tohoto cyklu, mají tedy 
stejnou platnost, bez ohle-
du na termín vystavení. 
V období září až prosinec 
se tak lze setkat 
s platnými kartami ze dvou 
období, vydávají se však 
již jen karty s novou plat-
ností. 
Naprostá většina průkazů 
ISIC, vydávaných v České 
republice, má formu kom-
binovaného průkazu ISIC 
a průkazu studenta. Tako-
vý průkaz vydávají přímo 
školy, které jako jediné 
mají právo platnost svých 
karet prodlužovat pomocí 
revalidačních známek. 
Kombinovaný průkaz stu-
denta s licencí ISIC je 
vydáván na téměř všech 
veřejných VŠ, mnoha sou-
kromých VŠ a na více než 
395 středních škol po celé 

ČR. Jeho výhodou je jeho 
cena a systém prodlužová-
ní platnosti jednoduchým 
zakoupením revalidační 
známky bez nutnosti vyři-
zování všech formalit po-
třebných k vystavení nové 
karty ISIC. 
Karty vydávané na školách 
obsahují elektronický čip, 
který slouží studentům k 
řešení praktických úkonů 
po dobu studia (vstup do 
budov, využití v jídelnách a 
menzách, kopírky, karta do 
knihovny a mnohé další).  
Naše škola nevydává školní 
průkazy ISIC. Získání prů-
kazu je i přesto poměrně 
jednoduché. Stačí, když 
zájemce navštíví některé-
ho ze smluvních prodejců 
ISIC a nechá si kartu vy-
stavit na počkání. K žá-
dosti potvrzené ředitel-
stvím školy je třeba přilo-
žit doklad totožnosti, pa-
sovou fotografii a zaplatit 
částku 300 Kč. (zdroj: 
www.isicskolam.cz; kf) 

Dne 17. června 2015 se výprava 

dobrodruhů ze 4. B vydala na školní 

výlet přes noc do srubového tábora 

v Pnětlukách, poblíž vesnic 

Domoušice,  a Konětopy v okrese 

Louny. 

Cestu tam jsme zvládli perfektně, 

počasí nám přálo a tak jsme si mohli 

krásně užívat prostředí srubového 

tábora. Výprava ušla první den šest 

kilometrů a ještě zbyly síly na 

fotbal, schovávanou a ostatní hry v 

prostředí lesa.  

Po táboráku jsme se zachumlali do 

spacáků a vyčkávali na stezku 

odvahy, kterou absolvovali jen ti 

nejotrlejší a ti, které se nám 

podařilo vzbudit. Druhý den jsme 

se vydali na téměř čtyřkilometrový 

výšlap do Domoušic, kde jsme 

navštívili místní obchůdek, dokoupili 

pamlsky, spokojeni usedli do 

autobusu a těšili se domů.  

Dětem ze 4.B obrovská pochvala za 

statečnost, pomoc a ohleduplnost v 

kolektivu. (Mgr. Barbora Bayerová) 

ŠD na výletě v Senomatech 

Z emailu čtenářů  
Příspěvky můžete posílat poš-
tou, doručit osobně do kance-
láře školy nebo emailem na  
skolni.noviny@1zsrako.cz. 
 

Dotaz z diskuzního fóra 
1. ZŠ Rakovník. 
Diskuzi provozujeme na 
webu školy (adresa  
http://1zsrako.cz/diskuse) 
 
Dobrý den, chci se zeptat, jestli 
se dá přes naší školu objednat 
ISIC kartu? Děkuju (pisatel je 
žákem školy) 
 
Odpověď a více informací k pro-
blematice ISIC karet najdete v 
článku na této straně. 

Na 2. stupni bez žákovských knížek  
V posledních několika letech jsme souběžně s 

klasickou papírovou žákovskou knížkou provo-

zovali také elektronickou variantu postavenou 

na systému Bakaláři. Za tu dobu jsme zazna-

menali minimum potíží s provozem webového 

rozhraní a pro letošní rok jsme se rozhodli 

papírovou ŽK v její standardní podobě zrušit. 

Současná forma ŽK pro druhostupňové žáky 

je tenčí a bude sloužit pro účely omlouvání 

absence, termíny prázdnin nebo třeba tříd-

ních schůzek, vzkazy vyučujících, celkové 

hodnocení a vlastní hodnocení žáků. 

Dosavadní přístupové údaje zůstávají v plat-

nosti. Novým žákům a jejich rodičům předáme 

hesla v prvním školním týdnu. 

Stávající žáci, kteří přístupové údaje neznají, 

se mohou obrátit na třídní učitele. Žáků 1. 

stupně se změna zatím netýká. (kf) 
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Výuku ve školním roce 2015/2016 bude 

zajišťovat pětadvacet učitelů v osmnác-

ti třídách. 

 

Třídní učitelky 1. st. (celkem 10 tříd) 

I. A Mgr. Marika Palivcová 

I. B Mgr. Alena Rojíková 

II. A Mgr. Ivana Hejdová 

II. B Mgr. Eliška Dyršmídová 

III. A Mgr. Jitka Pazáková 

III. B Mgr. Pavlína Jirkovská 

IV. A Mgr. Michala Poulová 

IV. B Mgr. Jana Erlebachová 

V. A Mgr. Zuzana Ledvinová 

V. B Mgr. Barbora Bayerová 

 

Třídní učitelé 2. st. (celkem 8 tříd) 

VI. A Mgr. Alice Pazderová 

VI. B Mgr. Dana Rabová  

VII. A Mgr. Pavla Pešková 

VII. B Mgr. Šárka Divišová 

VIII. A Bc. Robert Chytrý 

VIII. B Mgr. Milena Fridrichová 

IX. A Mgr. Marcela Skučková 

IX. B PaedDr. Květa Emingerová 

 
Asistentka pedagoga 

Blanka Mudrová, DiS. 

 
Netřídní učitelé 

Martin Donát, Mgr. Libuše Dušková, 

Mgr. Marcela Marvanová, Mgr. Barbora 

Sailerová, Mgr. Martina Vorlová 

 
Správní zaměstnanci 

Ekonomka školy Radka Severinová 

Školnice  Danuta Šímová 

Uklízečky Pavlína Jakubův 

  Milena Tůmová 

  Jana Vostrá 

  Věra Žáčková 

Školní družina 

Ved. vychovatelka  Romana Srbecká 

Vychovatelky Irena Hlavsová 

 Blanka Mudrová, DiS. 
  Mgr. Barbora Sailerová 

 

Vedení školy 

Ředitel školy Mgr. Karel Folber 

Zástupkyně ŘŠ Mgr. Milena Mouchová, 

 

Telefon: 313 512 397, 725 399 299; 

Web školy: www.1zsrako.cz  

CVRNKÁNÍ NA DEN ZEMĚ 

Den dětí oslavily děti ze školní družiny 

soutěží ve cvrnkání kuliček, kterou pro ně 

uspořádal DDM. Počasí přálo, a tak se důl-

ky v Čermákových sadech brzy začaly plnit 

kuličkami.  

Kdekdo sledoval, jak se mu v soutěži daří a 

také usilovně povzbuzoval kamarády a hle-

dal zatoulané kuličky. Ti nejlepší z každé-

ho družstva byli odměněni pěknými cenami, 

sladkou odměnu si někteří museli vybojo-

vat a ti nejméně úspěšní dostali zajímavý 

dárek - sáček kuliček, aby měli s čím tré-

novat do příští soutěže.  (Blanka Mudrová, 

DiS.; fotografie: školní archiv) 

ŠKOLNÍ DRUŽINA. ODPOČINEK. ZÁBAVA. KAMARÁDI.  

Počet oddělení  4 (2 oddělení v parku 

a 2 oddělení v Omáč-

kovně) 

Provozní doba  6:40 - 7:40 (ranní) 

 1 1 : 3 5  -  1 7 : 0 0 

(odpolední) 

Vychovatelky Romana Srbecká 

 (vedoucí vychovatel-

ka) 

  Irena Hlavsová 

  Blanka Mudrová, DiS. 

 Mgr. Barbora Saile-

rová 

Měsíč. poplatek 100,- Kč (splatný do 

20. dne v měsíci) 

Kapacita  120 žáků 

Telefon  724 257 725  (park) 

  601 333 738 

  (Omáčkovna) 

Podmínkou zařazení do ŠD je vyplněný 

zápisní lístek, který je k dispozici na 

webových stránkách školy, rodiče 

obdrží zápisní lístek od vychovatelek 

na začátku školního roku.  

Na základě přání řady rodičů jsme se 

rozhodli od září změnit provozní dobu 

v oddělení Omáčkovna. Odpolední 

provoz tak je i v těchto odděleních do 

17 hodin. 

Školní družina - to je spousta zajíma-

vých  akcí; návštěvy kouzelníka, ex-

kurze, sportovní soutěže, lidové zvy-

ky,  řemeslné dílny, bruslení, bezva 

odpoledne v roubence. 

Na všechny děti se těší vychovatelky 

ŠD. (fotografie: školní archiv) 


