
K A R E L  F O L B E R  

Přístavba Omáčkovny se 
povedla. Od září tak 
máme k dispozici nový 
skladový prostor. 

Rekonstrukce školního dvora začala 
v roce 2019 úpravou povrchů, vý-
sadbou nové zeleně a především 
výstavbou nové venkovní učebny. 
Tu využívají nejen učitelé, ale také 
školní družina. Výuku se nám díky 
tomu daří stále častěji přesouvat 
do venkovních prostor. 
Finální etapa oprav začala v čer-
venci a je pozitivní, že odborná 
firma stihla takřka všechny práce 
v předepsaném termínu. Vydrolený 
asfalt nahradila žulová a částečně 
také betonová dlažba, vstup do 
školy byl nově zastřešen.  
Součástí projektu byla mimo jiné 
přístavba, kterou velice vítáme. 
Nahradila totiž garáž, o  kterou 
jsme v minulosti přišli při renovaci 
fasády. 
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Předávání cen Čtyřlístek 2022
K A R E L  F O L B E R  

Slavnostním ceremoniálem v  Do-
mě osvěty jsme v úterý 28. červ-
na 2022 uzavřeli 10. ročník škol-
ního programu Čtyřlístek.  
V řadě ohledů bylo letošní 
slavnostní vyhlašování výsledků 
školního programu Čtyřlístek 
výjimečné. Konalo se po roční 
koronavirové pauze. Ocenili jsme 
rekordní množství žáků. Získali 
jsme nového partnera, díky ně-
muž jsme mohli všechny nomino-
vané obdarovat originálními trič-
ky. Přidali jsme kategorii celkový 
vítěz za 1. stupeň. A svým způ-
sobem unikátní byl i výsledek vol-
by celkového vítěze napříč kate-
goriemi. Učitelé, vychovatelky, 
asistentky pedagoga i sami žáci 
totiž rozhodli o tom, že žák na 
prvním místě zvítězí s nejmenším 
možným náskokem. Ale popo-
řadě…  
Akce se již poněkolikáté konala 
v  sále Domu osvěty, který jen 
stěží pojal všechny návštěvníky. 
Zájem byl opravdu velký. Většinu 
nominovaných přišlo podpořit 
hned několik rodinných přís-
lušníků a přátel. A tak to má být. 
Žáci jeden po druhém vystupovali 
na podium, aby si poslechli 
zdůvodnění nominace, které 
následně získali od ředitele školy 
Karla Folbera na památku. Záro-

veň převzali od zástupkyň ředi-
tele školy Ivany Hejdové a Mileny 
Mouchové bílá trička s logem 
programu a přívěsek na krk ve 
tvaru čtyřlístku. Hodinový pro-
gram doplnila dvě vystoupení 
skupiny Jedničky z Jedničky - 
kytaristů pod vedením Zuzany 
Ledvinové. 
Ceny jsme mohli pořídit díky 
našim partnerům, jejichž počet 
se od letoška rozrostl na tři. Jsou 
jimi společnosti Úspěšný web, CB 
comp a HACOM. 
Celkovými vítězi se v minulosti 
stali Kristýna Jelínková (2012), 
Václav Lužný (2013), Kristýna 
Štěpková a Jan Gregor (2014), 
David Trnka (2015), Marek Kříž 
(2016), Markéta Švecová (2017), 
Denisa Palivcová (2018), Markéta 
Mouchová (2019) a Linda Starová 
(2020). Letos pak nejvíce bodů 
získala Aneta Pudivítrová za první 
stupeň a celkově pak Adéla Jano-
tová. Prvně jmenovaná obdržela 
nejkrásnější knihu Česka Karlíček 
a vosy, Adélka převzala tradiční 
skleněnou plaketu. 

Na ocenění Čtyřlístek 2022 byli 
nominováni: 

Linhchi Doan Phan I. A 
Vojtěch Netrh I. A 
Aneta Pudivítrová I. B 
Petra Chudíková I. B 

Rozárie Havlová II. A 
Eliška Kurejová II. A  
Justýna Bláhová II. B 
Adam Štiller II. B 
Adéla Podolková III. A 
Anna Háčková III. A 
Veronika Jirásková III. B 
Václav Valdman III. B 
Veronika Krčálová IV. A 
Nikola Polcarová IV. A 
Richard Lechner IV. A 
Jan Bláha IV. B 
Alžběta Endlová V. A 
Hoai Tuan To V. A 
Patrik Trojan V. B 
Ondřej Řezáč V. B 
Lukáš Podolka V. B 
Iveta Linhartová VI. A 
Tomáš Klementovič VI. A 
Karolína Stehlíková VI. B 
Daniel Fuksík VI. C 
Adéla Janotová VI. C 
Natálie Hemensová VI. C 
Ondřej Čislinský VII. A 
Jan Mikeš VII. A 
Marek Gábor VII. B 
Karolína Andršová VII. B 
Zdeněk Netrh VII. B 
Anna Pšeničková VIII. A 
Adéla Zinková VIII. A 
Tereza Klichová VIII. B 
Adina Majdanová VIII. B 
Lukáš Prokop IX. A 
Anna Říhová IX. A 
Daniela Herinková IX. B 
Zuzana Plačková IX. B 
Tereza Fialová IX. B 
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Po letech tradiční rozlučka Z historie naší školy 

Přestože ve známém filmu 
Nezbedný bakalář, v němž 
hraje titulní roli Zdeněk Ště-
pánek, bývalý žák naší školy, 
vystupují konšelé Rakovníka 
vesměs jako lakomci a ome-
zenci nepřející vzdělání, 
v  19. století jakoby lidé 
z  radnice chtěli tento nepří-
znivý dojem napravit. Během 
necelých sedmdesáti let totiž 
město dokázalo postavit tři 
nové školy místo jedné staré, 
která chátrala a musela být 
zbořena. Už v roce 1833 se 
začalo vyučovat v nynějším 
gymnáziu, tehdy takzvané 
Reálné škole, které patří na-
věky přídomek první česká 
reálka. V roce 1886 postavila 
radnice takzvanou dívčí školu 
a pět let před koncem století 
školu pro chlapce. To odpoví-
dalo tehdejší organizaci škol-
ství a výchovným koncepcím, 
podle nichž nebylo možné, 
aby byli žáci obou pohlaví 
vyučováni společně. 

K A R E L  F O L B E R  

Žáci devátých tříd mají pěkný zvyk. Jeho historie je dlouhá a vždycky jsme 
si mysleli, že není důvod ji přerušovat. Covid však v minulých letech vystavil 
stopku většině podobných akcí a rozlučka s deváťáky nebyla výjimkou. 
Druhé pololetí školního roku 2021/2022 ovšem probíhalo v podstatě bez 
omezení, poslední testování žáků na covid jsme zajišťovali v týdnu od 
14.  února. Nějakou dobu sice ještě platila povinnost nošení ochrany 
dýchacích cest ve společných prostorách, ale bylo zřejmé, že se blýská na 
lepší časy. Však se taky v podstatě ihned po rozvolnění rozběhly nejrůznější 
žákovské soutěže, školy se vrhly do organizace lyžařských kurzů, exkurzí, 
výletů a dalších akcí, bez nichž si zejména konec školního roku nedokážeme 
představit. 
Zelenou tak dostali také naši deváťáci, kteří se mohli naplno pustit do 
příprav rozlučkové kulturní akce. A „upekli“ velice pěkný program… 
Poslední červnovou středu byla zaplněná tělocvična nejprve svědkem vy-
hlášení nejlepších sportovců (dočtete se o něm na straně 7), pak se už tak-
tovky chopili naši absolventi. Shrnuli svoje devítileté působení na škole, 
poděkovali svým učitelům a každého obdarovali, nezapomněli ani na svoje 
vyučující z prvního stupně. Následovalo několik tanečních čísel, kterým 
nechyběly vtip a nápaditost, zajímavé převleky a díky tomu také velký 
potlesk od diváků. 
V samotném závěru přišlo na řadu šerpování. Postupně dostali žáci i třídní 
učitelé od vedení školy šerpu, která jim bude připomínat devět let 
strávených na Jedničce. Ani potom však program nekončil. Holkám a klukům 
jako by se nechtělo opustit palubovku a bavili se, tancovali a k tanci přizvali 
žáky i učitele.
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Cyklistický kurz opět z Vojťáku
PAV L A  P E Š K O V Á ,  R E D  

Po dvouleté odmlce se opět konal cyklis-
tický kurz v Čisté u Rakovníka ve Vojtově 
mlýně. V úterý 7. června vyrazila naše 
skupina natěšených cyklistů směrem na 
Vojtův mlýn.

 Počasí nám ovšem moc nepřálo. Drobně pršelo po 
celou cestu, a tak jsem do cíle přijeli mokří a špinaví. 
Po vydatném obědě a sprše jsme opět sedli na kola 
a vyrazili na další vyjíždku. Jedna skupina na sv. Hu-
berta a druhá skupina na Pustý rybník. Večer jsme 
završili koupáním v bazénu a stolní tenisem. 
Ve středu nás dopoledne čekaly další vyjíždky po 
okolí a odpoledne pak kratší pěší túra, neboť pod-
statnou část dětí bolely určité partie :). Jelikož svíti-
lo sluníčko užili jsme si i bazén a navečer si zahráli 
volejbal. 
Ve čvrtek jsme vyrazili na celodenní výlet. První 
skupina do Kralovic a na Zelený důl, 2.skupina na 
Machův mlýn, přes brody Javornice na Krakovec. 
Počasí bylo opravdu krušné, skoro celou dobu pršelo, 
ale děti si nestěžovaly a statečně vjížděly do všech 
terénů a  brodů na cestě. Večer byl samozřejmě 

táborák s buřty a ocenění dětí. 
V pátek jsme sbalili věci a naložili je do dodávky. 
Tímto bych chtěla poděkovat panu Karlu Císařovi za 
odvoz věcí. A pak už následovala jen cesta domů. 
Všichni jsme se ve zdraví vrátili, bylo sice pár karam-
bolů, odřenin a puchýřů, ale hlavně zážitků, na které 
si určitě rádi vzpomeneme. Bohatou fotogalerii 
z „cyklisťáku“ najdete na školním webu. 

Cyklistický kurz patří mezi akce, které se snažíme 
zpřístupňovat všem žákům bez ohledu na to, jaké 
mají rodinné podmínky. K tomu nám výrazným způ-
sobem pomáhá také grant našeho zřizovatele. 
Město Rakovník se vůbec snaží pozitivně ovlivňovat 
volnočasovou nabídku a působit na poli prevence 
rizikového chování. Cyklistický kurz je jedním z mno-
ha příkladů. Dalším je společný projekt rakovnických 
základních škol, kterým se již od roku 2013 zaměřu-
jeme na rozšíření nabídky sportovních kroužků. 
Zdaleka však nejde jen o sport. Dlouhou tradici mají 
rovněž řemeslné dílny. Podobně jako filmové ani-
mace, s nimiž bychom bez finanční pomoci nebyli tak 
daleko.  
Ve školním roce 2022/2023 budeme pořádat vědo-
mostně dovednostní soutěž pro žáky 8. tříd, kteří po-
měří síly s vrstevníky z 2. a 3. ZŠ.
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Statistika není nuda 

• Hlavní budova školy slouží 
svému účelu od roku 1895. 

• Školní rok 2022/2023 za-
čínáme s 20 třídami. 

• Počet žáků školy se výraz-
ně navýšil. K předposlední-
mu dni měsíce srpna evi-
dujeme 497 žáků. 

• Průměrný počet žáků na 
třídu je 25. 

• Od roku 2011 vzrostl cel-
kový počet žáků o 77 pro-
cent. 

• Ve škole pracuje 31 učite-
lů, 6 vychovatelek, 9 asis-
tentek pedagoga a také 
9 provozních zaměstnanců. 

• 85 procent všech zaměst-
nanců jsou ženy. 

• Nejvíce žáků, 80, chodí do 
sedmého ročníku. 

• Nejméně dívek, pouhých 11 
z celkového počtu 42 žáků, 
chodí do pátých tříd.  

• Počet tříd na obou stupních 
školy je vyrovnaný: na 
prvním stupni 10 tříd, stej-
ně tak na stupni druhém.

R E D  

Vyučování ve školním roce 
2022/2023 začne ve 
čtvrtek 1. září 2022. 
Podzimní prázdniny stanovuje 
MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 
27. října 2022. 
Vánoční prázdniny začínají v pá-
tek 23. prosince 2022 a končí 
v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování 
začne v úterý 3. ledna 2023. 
Vysvědčení s hodnocením za první 
pololetí bude žákům předáno 
v úterý 31. ledna 2023. 
Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 3. února 2023. 
Jarní prázdniny v  délce jednoho 
týdne připadnou na týden od 13. 
do 19. února 2023. 
Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 6. dubna 2023. 
Vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v pátek 30. června 
2023. 
Hlavní prázdniny trvají od 1. čer-

vence 2023 do 3. září 2023. 
Vyučování ve školn ím roce 
2023/2024 začne v pondělí 4. září 
2023. 

SVÁTKY  
28. září Den české státnosti 
28. října Den vzniku samostatného 
československého státu 
17. listopadu Den boje za svobodu 
a demokracii 
24. prosince Štědrý den 
25. prosince 1. svátek vánoční 
26. prosince 2. svátek vánoční 
1. ledna Nový rok 
10. dubna Velikonoční pondělí 
1. května Svátek práce 
8. května Den osvobození ČSR 
5. července Den slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6. července Den upálení mistra 
Jana Husa 
Předávání vysvědčení za 1. polo-
letí: úterý 31. 1. 2023, za 2. polo-
letí: pátek 30. 6. 2023 
PEDAGOGICKÉ RADY (TERMÍNY)
25. 8., 31. 8., 9. 11. 2022 

25. 1., 19. 4., 22. 6. 2023 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
10. 11. 2022 od 15:30 na 1. stupni 
a od 16:00 na 2. stupni 
16:45 třídní schůzky pro rodiče 
vycházejících žáků 
20. 4. 2023 od 15:30 na 1. stupni, 
na 2. stupni formou konzultací od 
16:00 do 18:30 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
13. 4. 2023 od 14 do 18 hodin 
14. 4. 2023 od 14 do 17 hodin 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
17. 3. 2023 od 8:00 (ve školní dru-
žině od 14:00) 

POHÁDKOVÁ ŠKOLA 
21. 3. 2023 od 14:00 do 16:00 
v  budově školy v Martinovského 
153 

ZAČÁTEK ŠKOLIČKY PRO PŘED-
ŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE 
listopad 2022 
první setkání 2. 11. 2022

Organizace školního roku 2022/2023

M A R K É TA  M A R K O V Á  

S novým školním rokem přichází i školní knihovna s jednou novinkou. Lov-
ci perel jsou celoročním projektem pro děti, který motivuje k četbě 
knížek, učí pracovat s textem a informacemi, ale především je atrak-
tivním trávením volného času a zábavou. 
Veškeré informace se dozvíte na plakátku nebo přímo u paní knihovnice. 
Tak kdo první zaplní svoji šňůrku perlami?
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Z U Z A N A  L E D V I N O V Á  

Ve dnech 10. - 12. června 2022 vyjela kytarová 
skupina Jedničky z jedničky na své pravidelné 
soustředění. Opět jsme byli na Malé Skále u řeky Ji-
zery. Tentokrát nás bylo i s doprovodem třicet. 
Maminky se postaraly o dopravu a my jsme jim na 
oplátku hráli každý den.  
Páteční hraní bylo venku pod pergolou se všemi 
účastníky. Bylo to takové večerní hraní, o němž muse-
lo vědět celé údolí. Od půl deváté do deseti jsme 
ladili naše poslední cvičené songy. Přijely za námi 
i dámy se Seniorfitnes, aby si s nám zazpívaly. Byly 
z  nás nadšené. Sluníčko zašlo za obzor, tak honem 
rychle spát. 
Sobota ráno byla opět ve znamení hraní. Pak už se 
jelo do Jablonce nad Nisou. Měli jsme prohlídku cen-
tra a secesní architektury staré zástavby. Nemohly 
být vynechané naše oblíbené korálkárny. Maminky se 
do nich vracely i několikrát a úlovky přinášely pře-
nádherné. To v Rakovníku prostě nemáme. 
Obědvali jsme opět v pivovaru Volt hned vedle 
přehrady. Kolem ní jsme se po obědě prošli. Je to 
největší městská přehrada nejen v Čechách. Říká se 
jí Jablonecké moře. My jsme si v ní zaplavali a za-
řádili. 
Dál jsme pokračovali do vesnice Krásná - Pěnčín. Tady 
nás už čekali v muzeu Fausta Jizerských hor Kittela. 
Krásně zrenovovaná stavba velké roubenky, které se 
říká Kittelův Burg. V ní se nachází expozice koupelí, 

bylin, kanceláře a místností tak, jak v ní pracoval a 
žil léčitel Kittel. Jezdil za ním i sám císař pán. Byl 
znám v celém mocnářství a části Německa. Podle po-
věstí létal za svými pacienty po nocích ve svém 
černém plášti. Ten tam ještě mají. 
Jeho zahrádka, rybníček, bosý chodníček a hlavně 
krásné výhledy na Krkonoše nám udělaly radost 
a krásnou klidnou atmosféru. Tady jsme si odpočinuli. 
Seděli bychom tu do noci. 
Po prohlídce a odpočinku jsme zamířili na rozhlednu 
Černá Studnice. Krásné výhledy do okolí, klídek, 
sluníčko nad obzorem, možnost skákání na tram-
políně, limonádka… Prostě pohoda. 
Večer jsme si sjeli na večeři na ubytovnu, ale všichni 
chtěli zase ven. Na pizzu, k řece, projít se tou krás-
nou krajinou. Všude vodáci, stany kolem klidné Jize-
ry, vůně buřtů, plný kemp, radost z posezení v hos-
půdkách kolem znamenaly příslib prázdnin. 
Pak jsme se ještě vydováděli venku v areálu uby-
tovny, popovídali a šli spát. Ani tentokrát večerka 
nebyla dodržena. Ale o to spokojeněji všichni zalehli. 
Neděle: opět hraní a docvičení písniček na Čtyřlístek. 
Rychle zabalit a hurá na státní zámek Sychrov. Pří-
jemná prohlídka zámku všechny nadchla. Pak ještě 
obejít celou zahradu k oranžérii a šup na oběd do 
zámecké restaurace Rohanka. Sotva jsme dojedli, jeli 
jsme na sportovní letiště v Hodkovicích. Pan Fišer nás 
očekával a udělal nám komentovanou prohlídku 
hangáru s letadly. I do větroně jsme si mohli všichi 
vlézt. Povídal nám o strojích, provozu, dnešní situaci 
ve sportovním letectví. Lepší už to ani být nemohlo. 
Počasí, milí lidé, letadla hladce přistála, prostě po-
hoda. 
Děkujeme městu Rakovník za finanční podporu. 
Děkujeme všem hodným maminkám, které s námi 
každoročně jezdí a tvoří nám tak spolehlivé zázemí. 
Všíchni hosté, kteří sice do skupiny nepatří, ale jezdí 
s námi a podporují nás, byli moc fajn.

Kytaristé znovu na Malé Skále

NOVINKY ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

Na své milé čtenáře se i v letošním školním roce 
těší školní knihovna. Máme pro vás připraveno 194 
nových knih a dokonce jednu novinku, kterou je 
časopis Raketa. Ten vychází 4x ročně a jednotlivá 
čísla budou postupně k zapůjčení. Novinkou je 
taktéž celoroční čtenářská soutěž Lovci perel. 
A na které knížky se můžete těšit? Fantaskní 
příběh s nápaditou pointou Myši patří do nebe by 
mohl být to pravé pro čtenáře, kteří mají rádi 
originální knihy o přátelství. Sportovce jistě potě-
ší nová Fotbalová encyklopedie, po které se u nás 
v knihovně často ptají. Milovníci tajemna si při-
jdou na své při četbě Koraliny či titulu Snílek ne-
známý. Jaké to je, když se rozhodnete jít 40 dní 
pěšky do Jeruzaléma, vám povypráví Ladislav Zi-
bura a atmosféru 1. republiky přiblíží Daniela Kro-
lupperová ve své nejnovější knize Labutí dům. 
Pro tzv. společné čtení se nám tentokrát podařilo 
zakoupit Nerudovy Povídky malostranské, příběh 
vesnické dívky Divá Bára, povídky Jáma a kyvadlo, 
alegorický román Farma zvířat a pro mladší 
čtenáře např. Heidi, děvčátko z hor nebo Náš dvůr 
má tajemství. 
Tak na viděnou ve školní knihovně! (mm)
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SPORTOVCI ROKU 
Předešlé dva roky bohužel sportu ani pohybu 
moc nepřály. Vláda, potažmo společnost nás 
spíše držely doma a veškerá sportovní činnost 
klubů, organizací a škol byla přerušena. I tak si 
sport našel cestu alespoň v podobě různých in-
ternetových výzev a v rozvoji individuálních 
disciplín jako je běh, cyklistika, sáňkování a bě-
žecké lyžování. Zjistili jsme, že pohyb, ačkoli 
je krásný a přirozený, není samozřejmostí. 
O to s větší radostí jsme   na začátku tohoto 
kalendářního roku přivítali návrat sportovních 
soutěží. Naši reprezentanti se mohli zúčastnit 
mnoha klání například v basketbalu, volejbalu, 
stolním tenisu, fotbalu a samozřejmě v atleti-
ce. Mimo dobré výsledky si žáci odnesli spo-
lečné zážitky s kamarády, dramatické okamži-
ky. Takový je život, takový je sport.  
Po dlouhé pauze jsme tak mohli znovu vyhlásit 
nejlepší sportovce roku, byť jen za 2. stupeň. 
V jednotlivých kategoriích se jimi stali:    

Mladší žákyně: 1. Markéta Lepová, 2. Veronika 
Lentesová, 3. Nikola Valdahansová 
Mladší žáci: 1. Lukáš Bayer, Kryštof Mrhal, 
2. Jakub Bretšnajdr, 3. Tomáš Pešek, Samuel Se-
merád 
Starší žákyně: 1. Lucie Procházková, 2. Kateři-
na Pisárová, 3. Adéla Harizalová 
Starší žáci: 1. Barnabáš Broum, 2. Tomáš No-
votný, 3. Kevin Táncoš, Lukáš Hekl 

Robert Chytrý

Skokani 2. pololetí 
K A R E L  F O L B E R  

Od roku 2017 zveřejňujeme na konci každého pololetí 
skokany roku. Přečtěte si, kteří žáci si tento titul vy-
sloužili za druhé pololetí školního roku 2021/2022. 
Hlavní myšlenkou našeho programu je motivovat žáky do 
další práce, poukázat na jejich pokrok, ocenit je a sdě-
lit jim i jejich rodičům, že si vážíme toho, jakou cestu 
urazili za poslední půlrok. 
Jde o žáky, kteří oproti předchozímu pololetí dosáhli 
největšího zlepšení průměrného prospěchu. Z rukou 
třídních učitelů žáci obdrží pochvalné listy a malý dárek 
v podobě školních potřeb. 
Program má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii 
otevřenou pro žáky obou stupňů. 
Pravidla školního programu vylučují účast žáků opaku-
jících daný ročník, dále pak žáků, kteří byli z chování 
hodnoceni stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé, žáků 
s nedostatečnou a potom také žáků nehodnocených 
v jednom či více vyučovacích předmětech. 

Skokany za druhé pololetí školního roku 2021/2022 se 
stali (řazeni od nejvýraznějšího zlepšení): 
Tadeáš Rada IX. B 
Natálie Cordoba IX. A 
Lucie Blechová V. A 
Klára Dykastová VI. A 
Božena Eremiášová VIII. B 
Aneta Kukiová IX. B 
Rozálie Kouřilová IX. B 
Aneta Veselá IV. A.
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LEGENDA 
1. Zakončení. 2. Sevření. 3. Ohbí ruky mezi pažím a předloktím. 4.  Téměř. 
5. Vak. 6. Část dveří. 7. Čára. 8. Plavat. 9. Přímý. 10. Splétat. 11. Stavební ma-
teriál. 12. Odcizovat. 13. Micka. 14. Nést trest. 15. Francouzsky královský.

DOPLŇOVAČKA 
Na úplném konci školního 
roku se žákyně 9.B rozhodly 
uspořádat preventivní pro-
gram pro naše žáky ze čtvr-
tých a pátých tříd. Prezen-
tace byla na téma, které 
poslední dobou trápí celou 
českou společnost - (POKRA-
ČOVÁNÍ V TAJENCE). 
Děvčata stručně zhodnotila 
nebezpečnost těchto drog 
a  úskalí jejich používání. 
Následoval odborný pohled 
na tuto problematiku z úhlu 
školního řádu a postihů. 
Tajenka z minulého čísla 
CYKLISTICKÝ KURZ 

R E D  

Ředitel školy: Mgr. Bc. Karel Folber 
Zástupkyně ředitele školy pro oblast 2. stupně, vý-
chovná poradkyně: Mgr. Milena Mouchová 
Zástupkyně ředitele školy pro oblast 1. stupně: 
Mgr. Ivana Hejdová 
Netřídní učitelé: Mgr. Petr Divišovský, PaedDr. Květa 
Emingerová, Bc. Nikola Klauzová, Ing. Bc. Karin Ko-
chánková, Bc. Ondřej Matyska, Ing. Radek Němec, 
Jaroslava Rejdová, Ing. Jan Šefl, Mgr. Veronika Švar-
cová 
Vychovatelky školní družiny: Romana Srbecká (ve-
doucí vychovatelka), Irena Hlavsová, Blanka Mudrová 
DiS., Bc. Lenka Perglová, Radka Starová, Lucie Šmí-
dová, DiS. 
Školní metodik prevence: Mgr. Robert Chytrý 
Koordinátorka ŠVP: Mgr. Marcela Skučková 
Koordinátor ICT: Bc. Ondřej Matyska 
Asistentky pedagoga: Bc. Alena Fuksíková, DiS., Miro-
slava Hoblíková, DiS., Zdeňka Gregorová, Jana Kon-
delíková, Blanka Mudrová DiS., Daniela Svobodová, 
Hana Štěpková, Lucie Šmídová, DiS., Markéta Vecko-
vá 
Školnice: Danuta Šímová 
Ekonomka školy: Radka Severinová 
Úklid: Martina Benešová, Hana Bucková, Ivana Hilber-
tová, Pavlína Jakubův, František Veselý, Věra Žáčková 
Vrátný: Miroslav Severin 
Třídnictví  
I. A Mgr. Zuzana Ledvinová 

I. B Mgr. Jolana Khunová 
II. A Mgr. Marika Palivcová 
II. B Mgr. Petra Kůsová 
III. A Mgr. Irena Šimková 
III. B Mgr. Barbora Bayerová 
IV. A Mgr. Pavlína Jirkovská 
IV. B Martina Řeháková 
V. A Mgr. Jana Erlebachová 
V. B Mgr. Martina Pidrmanová 
VI. A PaedDr. Květa Emingerová 
VI. B Mgr. Dana Rabová 
VI. C Mgr. Jitka Brabcová 
VII. A Mgr. Markéta Marková 
VII. B Mgr. Tereza Malá 
VII. C Mgr. Robert Chytrý 
VIII. A Mgr. Martina Vorlová 
VIII. B Mgr. Marcela Skučková 
IX. A Bc. Eva Janotová 
IX. B Mgr. Pavla Pešková 
KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Ředitel školy: 725 399 299 
E-mail: reditel@1zsrako.cz 
Kancelář školy: 313 512 397 
Kancelář školy (mobilní telefon): 601 333 695 
E-mail: 1zsrako@1zsrako.cz 
Sborovna 1. stupně: 725 257 727 
Sborovna 2. stupně: 725 491 069 
Kabinet učitelů (Emingerová, Pešková, Skučková, Vor-
lová): 601 336 194 
Kabinet učitelů (Chytrý, Janotová): 725 491 069 

Školní družina (oddělení v parku): 724 257 725 
Školní družina (hlavní budova): 601 333 738 
Školní družina (sport. hala): 601 336 184, 720 071 069

Přehled zaměstnanců 1. ZŠ Rakovník


