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Ceny ČTYŘLÍSTEK 2013 předány 

Druhý ročník školního programu Čtyřlístek 

vyvrcholil v pondělí 24. června slavnostním 

ceremoniálem, kterému v rakovnické sy-

nagoze kromě žáků, pedagogů, rodičů a dal-

ších hostů přihlížel také starosta města 

Ing. Zdeněk Nejdl. Příjemný hudební a pě-

vecký doprovod  zajistili žáci 2. ročníku pod 

vedením Mgr. Ledvinové. 

Princip školního programu nedoznal žádných 

zásadních změn; každý učitel měl právo na 

ocenění Čtyřlístek nominovat jednoho žáka 

a svoji nominaci zdůvodnit. Nominace nejsou 

nárokové, dokonce neexistují měřitelná kri-

téria. Také díky tomu jsme mohli v letošním 

roce ocenit nejen žáky s vynikajícími vý-

sledky ve sportu nebo s výraznými studijní-

mi úspěchy, nýbrž i jedince, kteří projevili 

příkladnou kreativitu, svědomitost či ocho-

tu. 

Pro náš program jsme získali několik vý-

znamných partnerů. Jsou jimi společnosti 

CB Computers, v. o. s., Úspěšný web, s. r. o. 

a Knihkupectví M & K Rakovník. Díky nim 

obdrželo všech devatenáct žáků nejen tra-

diční a jinak neprodejné školní tričko, ale 

také poukázku na odběr knih dle vlastního 

výběru v hodnotě 300 korun.  

Majitelem skleněné plakety, ceny pro abso-

lutního vítěze, se stal Václav Lužný z 9. B. 

Václav získal nejvíce hlasů ve volbách, kte-

rých se 3. června zúčastnili učitelé a členo-

vé školního parlamentu. (kf; fotografie: 

školní archiv) 

 

Ocenění Čtyřlístek 2013 převzali: Václav 

Lužný 9. B, Václav Vích 9. B, Oskar Bu-

rian 9. A, Nikola Horníková 8. B, Kristý-

na Kudrnová 8. B, Jan Gregor 8. A, Aleš 

Zwettler 8. A, Matěj Mikeš 8. A, Jan 

Sýkora 8. A, Tomáš Záveský 7., My Vu-

ong Thao 6. A, Duong Tran Thang 6. A, 

Natálie Jankovcová 5., David Tancoš 5., 

Tereza Horníková 4., Justýna Mašková 

3., Viktorie Hnídková 2. B, Linda Staro-

vá 2. A, Anežka Hejdová 1. B 
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VÁCLAV IV.  

OČIMA DĚTÍ 
V křivoklátské hradní věži 

Huderce, která se v součas-

nosti využívá jako zázemí k 

dětským výukovým progra-

mům, proběhla v pondělí 5. 

srpna vernisáž výstavy Vác-

lav IV. očima dětí, do které 

se včetně naší školy zapojilo 

sedm základních škol a ZUŠ 

z Rakovnicka v rámci půlroč-

ního vzdělávacího projektu. 

Žáci se pokusili výtvarným 

způsobem ztvárnit kompliko-

vaný příběh Václava IV., kte-

rý si hrad Křivoklát velice 

oblíbil a ve 14. století se 

zasloužil o jeho přestavbu. 

Součástí expozice jsou ne-

jen plošné kresby a malby, 

ale zastoupení mají také 

keramika a dřevo-

řezba. 

Koordinátorkami 

projektu na naší 

škole byly M. Vor-

lová a M. Fridri-

chová.  Zájemci 

mohou třetí patro 

Huderky navštívit 

do 12. října 2013, kdy bude 

výstava ukončena.. Nejlepší 

díla je možné podpořit vho-

zením hlasovacího lístku do 

schránky umístěné ve vý-

stavních prostorách. (kf; 

foto: www.krivoklat.cz)  
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

75 - 90 - 120 

Školní družina při naší škole 

je velice oblíbená. Zdánlivě 

odvážný výrok můžeme zdů-

vodnit velice jednoduše a 

poslouží nám k tomu několik 

čísel naznačených již v sa-

motném nadpisu. 

Ještě ve školním roce 

2010/2011 jsme vystačili s 

kapacitou 75 žáků. Následo-

valo několik významných 

investic do rozvoje zázemí 

ŠD (především jsme dvě 

oddělení ŠD v parku vybavili 

novým nábytkem), zadapto-

vali jsme další prostory a v 

součinnosti se zřizovatelem 

zajistili navýšení kapacity 

zařízení.  

Přijali jsme novou kolegyni a 

od září 2012 opět zcel napl-

nili všechna tři oddělení ŠD 

devadesáti žáky.   

Již po zápisu do 1. ročníku  

pro školní rok 2013/2014 

jsme věděli, že je třeba 

zajistit další navýšení kapa-

city a začali jsme bezod-

kladně podnikat příslušné 

kroky. Jejich výsledkem 

byla další změna kapacity 

ŠD na stávajících 120.  

Jsme tak přesvědčeni, že v 

letošním školním roce bude-

me moci do školní družiny 

přijmout skutečně každého 

zájemce; vždyť jenom prv-

ňáčků a dětí z přípravné 

třídy bude téměř sedm desí-

tek. 

Změnou prošla šatna v 

Omáčkovně, která slouží jak 

„přípravňáčkům“, tak ŠD. Po 

dlouhých letech jsme od-

stranili nevzhledné drátěné 

klece, starou podlahu a 

zejména dřevotřískové oblo-

žení stěn.  

Poměrně náročné práce, 

během nichž jsme se museli 

vypořádat také s nežádoucí 

vlhkostí ve zdivu, jsme za-

končili výmalbou a pokládkou 

nového lina. (kf) 

SLOUPEK  
ŘEDITELE ŠKOLY 

Původně jsem měl v úmyslu 

věnovat zářijový sloupek s 

ohledem na začátek nového 

školního roku oblastem, které 

jsme si pro následující období 

vytýčili jako klíčové a hodláme 

je tudíž rozvíjet. Pak jsem 

záměr přehodnotil; vždyť naše 

plány týkající se stěžejních 

bodů ve vzdělávání, rozvoje 

školního zázemí či spolupráce 

s partnery naznačujeme v sa-

mostatných příspěvcích a šlo 

by tak trochu o mlácení prázd-

né slámy.  

Existuje však několik cílů, kte-

ré musí mít každá škola vždy 

na paměti a není od věci si je 

připomínat. Mám na mysli sna-

hu všech pedagogů vést svoje 

svěřence ke schopnosti komu-

nikovat s druhými, vychovat 

morálně vyspělé jedince 

schopné vzájemnému porozu-

mění.  

Mám za to, že se v dnešní do-

bě jedná o úkol mnohem vý-

znamnější než jaký představu-

je transmise jakýchkoliv zna-

lostí. Svoje přesvědčení budu 

hájit i s vědomím, že bez od-

povídajících znalostí nelze 

obstát v dnešní tvrdé konku-

renci. 

Svým kolegům i všem žákům 

naší školy přeji mnoho úspě-

chů ve školním roce 

2013/2014. (Karel Folber) 

Vzkaz pro rodiče: Nechte děti hýbat se 

Téma příspěvku mě napadlo již před 

prázdninami. Při jedné z posledních 

vyučovacích hodin jsem se žáků sedmého 

ročníku zeptal, na co se těší v červenci a 

srpnu, v období hlavních prázdnin. Jaké 

bylo moje překvapení, když většinu dětí 

nelákaly prázdninové výpravy, turistika, 

chvíle u vody nebo prachobyčejné „lítání“ 

venku.  

Vypadá to, že zmíněné aktivity byly „na 

hlavu“ poraženy televizí, chytrými mobily, 

počítači a tablety. Není to škoda?! 

Domnívám se, že s ohledem na letošní 

prázdninové počasí dvojnásobná.  

Přitom pohyb je vynikající prevencí proti 

nadváze, pobyt v přírodě vede děti k větší 

fyzické aktivitě, pomáhá odbourávat stres 

a špatnou náladu. Není žádným tajemstvím, 

že děti navyklé každodennímu pohybu mají 

méně úrazů a jsou celkově zručnější. 

Snad každý zažil opojný pocit při pouhém 

pohledu na krajinu. Pravda, wifi připojení v 

ní nefunguje, ale můžeme potkat 

skutečného bažanta, zaposlouchat se do 

šumění korun stromů, válet se ve spadaném 

listí nebo se při hře prostě jen báječně 

umazat. 

Při rozhovoru s organizátorem letního 

tábora v panenské přírodě Šumavy jsem 

byl  tamním vedoucím ujištěn, že přírodu 

děti stále milují. Jako příklad uvedl jednu 

z disciplín celotáborové soutěže, při níž 

bylo úkolem najít šišku smrku, borovice a 

modřínu. Našli je všichni, někteří jen na 

Googlu… 

Rodiče, jděte svým dětem příkladem a 

najděte si čas na kratší výlet nebo jen 

procházku. Vždyť stačí tak málo; vzít si 

pohodlné oblečení, chutnou svačinu a říct 

„Vstáváme, bando, jde se ven“. (kf) 
 

KŘÍŽOVKA 
V posledních měsících jsme 

se jejímu rozvoji intenzivně 

věnovali. Vymalovali jsme a 

pořídili nový koberec. Na 

konci srpna namontovala od-

borná firma nové regály a 

stoly s integrovaným rozvo-

dem elektřiny. Zahájení pl-

nohodnotného provozu plánu-

jeme na přelom září a října. 

O čem je řeč skrývá tajen-

ka. 

Tajenka z minulého čísla: 

SPOLEČNÝ SVĚT 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 

               

               

               

               

               

1. Uklidňovat; 2. Vábit; 3. Z toho důvodu; 4. Opak slabé; 5. Ženské jméno (21. 2.); 6. Ná-

stroje určené k otevírání; 7. Praskat; 8. Středoafrický stát (hlavní město Brazzaville); 

9. Druh zemědělské plodiny pěstované pro svá semena; 10. Největší český brouk; 11. Vel-

ká kupa sena nebo slámy; 12. Zařízení sloužící ke zvedání břemen do výšky (zvedák); 

13. Slovenský veletok; 14. Vyrobená ze zlata 
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Nejlepší žáci v Letech a Písku 
Přestože se rtuť  teploměru měla ve 

čtvrtek 20.6.2013 vyšplhat na 37 

stupňů celsia, neodradilo to 30 

nominovaných nejlepších žáků školy, 

členů školního parlamentu a účastníků 

soutěže „pro zvídavé“ , od výletu do 

jižních Čech. A že to bylo rozhodnutí 

správné,  potvrdil  hned v 7,00 hodin 

autobus s klimatizací a sympatický pan 

řidič. 

První zastávka patřila návš těvě 

památníku v Letech u Písku. Příjemná 

procházka lesní cestou nás přivedla 

k místu bývalého vězeňského hřbitova u 

romského tábora, do kterého byly  za 

2. světové války násilně umístěny rodiny 

větš iny českých Romů. Nejen 

informační panely nás seznámily 

s pohnutou historií tohoto místa, ale 

mohli jsme si prohlédnout i ubikaci, ve 

které Romové žili. 

Pak už nás  čekal Písek, krátká cesta 

z parkoviště na náměstí a Prácheňské 

m u z e u m  s  p r o g r a m e m  „ N a 

přemyslovském hradě aneb ve 

společnosti krále, urozených dam a 

chrabrých rytířů“. Mnozí z nás využili 

možnost vyfotit se jako dáma či 

šlechtic  ve stylu gotické módy ze 13. a  

14. století. Muzeum bylo  plné 

zajímavých exponátů, kde si snad každý 

našel něco, co ho zaujalo. 

Cesta k nejstaršímu kamennému mostu 

v Čechách trvala sice krátce, ale slunce 

už opravdu nemilosrdně pálilo, a tak 

následovala pouze procházka po mostě, 

krásný výhled na řeku Otavu a přilehlé 

nábřeží a rychle zpět do stínu  

Píseckého hradu a elektrárny 

královského města Písku. 

Zde jsme se dozvěděli, že Písek má 

nejen nestarš í  kamenný most 

v Čechách, ale že se stal také prvním 

městem v Čechách se stálým veřejným 

osvětlením. Plně funkční technická 

památka nás přesvědčila o umu a 

dovednosti našich předků. 

Cesta zpět sice trochu klikatá nás 

dovedla v pořádku  do Rakovníka. 

(Bc. Robert Chytrý, fotografie: školní 

archiv) 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

Období školního vyučování ve školním 

roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 

2013. Vyučování bude v prvním pololetí  

ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. 

Období školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno  v pátek 27. 

června 2014. 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 

29. října a středu 30. října 2013. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v 

sobotu 21. prosince 2013 a skončí v 

neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne 

v pondělí 6. ledna 2014. 

Jednodenní pololetní prázdniny připad-

nou na pátek 31. ledna 2014. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 

jsou v termínu od 3. března 2014 do 9. 

března 2014. 

Velikonoční prázdniny připadnou na 

čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 

2014. 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 

28. června 2014 do neděle 31. srpna 

2014. 

Období školního vyučování ve školním 

roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 

2014.  

 

Třídní schůzky 

10. 10. 2013 od 15:30 hodin (třídní 

schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku) 

19. 11. 2013 od 16:00 hodin (1. stupeň od 

15:30 hodin) ; od 16:30 schůzka pro ro-

diče vycházejících žáků 

29. 4. 2014 od 16:00 hodin (1. stupeň od 

15:30 hodin)  

 

Den otevřených dveří 

24. 1. 2013 od 8:00 hodin (ve školní dru-

žině od 14 hodin) 

 

Pohádková škola 

28. 1. 2013 od 13:00 do 17:00 hodin 

 

Ukázková hodina pro rodiče prvňáčků 

1. 10. 2013 od 8:55 do 9:40 hodin  

 

Úvodní Školička pro předškoláky 

6. 11. 2013 od 15:30 hodin 

VÝVOJ WEBU: DISKUSE 

Vypadalo to, že jsme spuštěním dis-

kusního fóra odstranili nedostatek, 

který náš nový web vykazoval. Zvláš-

tě když se Kniha návštěv v předchozí 

verzi stránek těšila velké oblibě. Ob-

jevil se však jiný problém. Diskusi 

začalo zahlcovat velké množství spa-

mů, takže se její využívání stalo ne-

přehledné. Problém jsme odstranili 

na konci prázdnin. Všem účastníkům 

fóra se tímto omlouváme. (kf) 

Chystáme pro předškoláky 

Školní rok se ještě pořádně nerozběhl, přesto jsme již začali připravovat plán 

akcí pro letošní předškoláky. Péče o budoucí prvňáčky pro nás začíná již několik 

měsíců před jejich samotným nástupem do školy, neboť chceme, aby jejich adap-

tace na prostředí „velké“ školy proběhla hladce a bez problémů. Tudíž i letos 

uskutečníme řadu akcí a programů pro předškoláky a jejich rodiče.  

Tradičním a zřejmě nejúspěšnějším programem je již řadu let pravidelné měsíční 

setkávání budoucích třídních učitelek s předškoláky organizované pod názvem 

Školička, ovšem značné pozornosti se těší také Pohádková škola. Při letošním tře-

tím ročníku budou děti znovu plnit zajímavé úkoly a dostávat razítka do pohádko-

vého pasu. Role průvodců se opět ujmou žáci školy v kostýmech pohádkových po-

stav. Akce se koná v úterý 29. ledna 2013 od 13 do 17 hodin a bude jí předcházet 

den otevřených dveří v pátek 25. ledna 2013. Nadále však platí, že po předchozí 

domluvě rádi přivítáme rodiče i mimo tento oficiální termín.  

Novinkou je společná výstava výtvarných prací žáků naší školy a rakovnických 

mateřských škol chystaná na začátek roku 2014. (kf)  

Zápis do 1. ročníku  
čtvrtek 6. 2. 2014 14:00 - 18:00  

pátek 7. 2. 2014 14:00 - 17:00 



 4 

Školní noviny | č. 3/2013 

Pasování na čtenáře 

5. června děti 1. třídy navštívily 

dětskou knihovnu, aby ukázaly, 

jak se naučily číst.  

Děti přečetly kratičký text a 

rakovnický bakalář je poté paso-

val na velké čtenáře. To vše za 

přítomnosti knihovnic, bakaláře a 

rodičů, kteří se na uvedení dětí 

mezi opravdové čtenáře přišli po-

dívat. (ed; fotografie: školní ar-

chiv)  

Konzultační hodiny a emaily učitelů 1. a 2. stupně 

Přehled zaměstnanců školy a třídnictví 
Ředitel školy: Mgr. Karel Folber 

Zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně: Mgr. Milena Mouchová 

Netřídní učitelé: Mgr. Věroslava Borská, Martin Borský, Mgr. Danuše Šťáhlavská, Mgr. Marcela Marvanová, Mgr. Dana Ra-

bová 

Vychovatelky školní družiny: Romana Hubková (vedoucí vychovatelka), Irena Hlavsová, Blanka Mudrová, DiS., Jana Zochová 

Asistentky pedagoga: Blanka Mudrová, DiS., Jana Zochová 

Školnice: Danuta Šímová 

Hospodářka školy: Radka Severinová 

Provozní zaměstnanci: Pavlína Jakubův, Jana Vostrá, Jiřina Kučerová, Dagmar Podolková 

* Om1 = Omáčkovna přízemí (ostatní třídy sídlí v hlavní budově); **PT = přípravná třída 

Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna 

PT** Mgr. Michaela Poulová Om1* V.  Mgr. Jana Erlebachová 13 

I. A Mgr. Marika Palivcová 5 VI. A Bc. Robert Chytrý 16 

I. B Mgr. Alena Rojíková 7 VI. B Mgr. Milena Fridrichová 21 

II. A Mgr. Ivana Hejdová 6 VII. A Mgr. Marcela Skučková 26 

II. B Mgr. Eliška Dyršmídová 9 VII. B PaedDr. Květa Emingerová 23 

III. A Mgr. Zuzana Ledvinová 22 VIII. Mgr. Martina Vorlová 12 

III. B Mgr. Barbora Bayerová 24 IX. A Mgr. Libuše Dušková 17 

IV. Mgr. Jitka Pazáková 3 IX. B Mgr. Šárka Divišová 29 

Seznam Konzultační hodiny Emaily pro žáky a rodiče 

Bayerová Barbora Středa - 13,00 - 14,00 bayerova.barbora@seznam.cz 

Borská Věroslava Úterý - 15,15 - 16,00 borska.v@email.cz 

Borský Martin Úterý - 15,15 - 16,00 mborsky@1zsrako.cz 

Divišová Šárka Úterý - 13,45 - 14,30 sdivisova@1zsrako.cz 

Dušková Libuše Čtvrtek - 15,15 - 16,00 duskova.liba@seznam.cz 

Dyršmídová Eliška Pondělí - 15,00 - 15,45 edyrsmidova@seznam.cz 

Emingerová Květa Úterý - 13,30 - 14,15 emingerova1zs@seznam.cz 

Erlebachová Jana Úterý - 13,00 - 14,00 erlebachova1zs@seznam.cz 

Fridrichová Milena Úterý - 15,15 - 16,00 fridrichova10@seznam.cz 

Folber Karel Čtvrtek - 13,20 - 14,20 reditel@1zsrako.cz 

Hejdová Ivana Úterý - 14,00 - 15,00 hejdova1zs@seznam.cz 

Chytrý Robert Úterý - 14,30 - 15,15 rchytry@seznam.cz 

Ledvinová Zuzana Úterý - 14,00 - 15,00 zuzanaledvinova@seznam.cz 

Marvanová Marcela Úterý - 15,15 - 16,00 Marcela.Marvanova@seznam.cz 

Mouchová Milena Úterý - 14,00 - 15,00 mouchova@1zsrako.cz 

Palivcová Marika Pondělí - 12,30 - 13,30 palivcova1zs@seznam.cz 

Pazáková Jitka Úterý - 14,00 - 15,00 pazakova1zs@seznam.cz 

Rojíková Alena Pondělí - 13,35 - 14,20 rojikova1zs@seznam.cz 

Skučková Marcela  Pondělí - 14,00 - 15,00 m.skuckova@seznam.cz 

Šťáhlavskvá Danuše Čtvrtek 15,15 - 16,00 muzida@centrum.cz 

Vorlová Martina Úterý - 15,15 - 16,00 vorlova.1zs@seznam.cz 

mailto:bayerova.barbora@seznam.cz
mailto:borska.v@email.cz
mailto:mborsky@1zsrako.cz
mailto:sdivisova@1zsrako.cz
mailto:duskova.liba@seznam.cz
mailto:edyrsmidova@seznam.cz
mailto:emingerova1zs@seznam.cz
mailto:erlebachova1zs@seznam.cz
mailto:fridrichova10@seznam.cz
mailto:reditel@1zsrako.cz
mailto:hejdova1zs@seznam.cz
mailto:rchytry@seznam.cz
mailto:zuzanaledvinova@seznam.cz
mailto:Marcela.Marvanova@seznam.cz
mailto:mouchova@1zsrako.cz
mailto:palivcova1zs@seznam.cz
mailto:pazakova1zs@seznam.cz
mailto:rojikova1zs@seznam.cz
mailto:m.skuckova@seznam.cz
mailto:muzida@centrum.cz
mailto:vorlova.1zs@seznam.cz


 5 

Školní noviny | č. 3/2013 

Společný svět - proces realizace 
Osmičlenný projektový tým se od března pus-

til do jednotlivých úkolů, které si vytýčil v 

rámci projektu Společný svět.  

Kromě exkurze do památníku v Letech u Písku a do 

města samotného (zprávu z cesty najdete na straně 3) 

jsme ještě na konci června stihli zaknčit první část 

výtvarné soutěže; M. Vorlová a E. Dyršmídová vybraly z 

desítek prací nejlepší, jejichž autorům jsme v posled-

ním červnovém týdnu předali krásné ceny. Nezaháleli 

jsme však ani během prázdninových měsíců; především 

díky  D. Šťáhlavské a B. Mudrové byly splněny sice 

dílčí, ale zcela zásadní, úkoly v oblasti tvorby multikul-

turního kalendáře a naučných panelů. 

Do konce roku 2013 nás čeká 

 kompletace multikulturního kalendáře, 

 montáž výstavních vitrín v budově školy a instalace 

naučných panelů, 

 distribuce propagačních materiálů do partnerských 

mateřských škol, 

 instalace výstavy prací v Rabasově galerii. (kf)  

O POČTU ŽÁKŮ 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání a ně-
kterých náležitostech plně-
ní povinné školní docházky 
stanovuje limity počtu žáků 
ve škole; podle tohoto vlád-
ního předpisu má  škola v 
průměru nejméně 17 žáků 
na třídu, nejvyšší počet 
žáků ve třídě je 30, při-
čemž zřizovatel školy může 
povolit výjimku z nejvyššího 
počtu žáků stanoveného 
výše citovaným předpisem 
do počtu 4 žáků za předpo-
kladu, že toto zvýšení počtu 
není na újmu kvalitě vzdělá-
vací činnosti školy a jsou 
splněny podmínky bezpeč-
nosti a ochrany zdraví.   
Řeč čísel je vcelku jasná, 
ovšem v praxi je třeba při-
hlížet k řadě dalších fakto-
rů., které spolurozhodují o 
tom, jestli bude 60 dětí  z 
jednoho ročníku rozděleno 
do dvou či tří tříd. 
Je logické, že nižší počet 
žáků ve třídě učiteli po-

skytne větší prostor pro 
individuální přístup. Malý 
počet žáků ve třídě často 
rodiče považují za klíčové 
kritérium při výběru vhodné 
školy pro své dítě. 
Problematika počtu žáků ve 
třídě má však také druhou 
stránku. Čím méně je žáků 
ve třídě, tím více rostou 
finanční náklady na  zajiště-
ní výuky. 
Nejcitlivěji vnímají celkový  
počet žáků ve třídě rodiče 
prvňáčků a dále rodiče žáků 
1. stupně. 
Na naší škole se dlouhodobě 
pohybuje průměrný počet 
žáků na jednu třídu na hra-
nici 20.  Samozřejmě však 
existují rozdíly mezi jed-
notlivými ročníky. Ne vždy 
se totiž podaří otevřít tzv. 
ideální třídu s počtem žáků 
v rozmezí 22 - 25.  
Více žáků ve třídě však ne-
smí znamenat nižší kvalitu 
vzdělávacího procesu a je 
na každé škole, aby se s 
tímto druhem „hendikepu“ 
co nejlépe vyrovnala. 

Garancí nesnížené kvality 
výuky ve třídě s vyšším po-
čtem žáků (na naší škole je 
ve třídě nejvíce 27 žáků) je 
pro nás samozřejmě zkuše-
ný pedagog. Náročnost jeho 
práce se v početnějších 
třídách logicky zvyšuje a 
jsme tudíž rádi, že v našem 
kolektivu máme dvě asis-
tentky pedagoga, bez je-
jichž působení si již nedo-
kážeme efektivní výuku  
představit. Zřejmě nejvý-
raznější je pomoc asistenta 
pedagoga v navázání spolu-
práce mezi žákem a učite-
lem, ovšem škála rolí asis-
tenta je mnohem širší.  
Důležitý je také faktor 
vybavení kvalitní moderními 
technologiemi, které zejmé-
na v posledních letech stále 
více zkvalitňují výuku a 
zjednodušují přípravu na ni. 
Samozřejmostí je také dě-
lení kolektivu třídy do sku-
pin v některých předmě-
tech, typicky například na 
hodiny cizího jazyka. (kf) 

Činorodé prázdniny 
Červenec a srpen jsou na jedné 

straně pro každého pedagoga 

měsíce zaslouženého odpočin-

ku, jinak však školy nečinností v 

tomto období rozhodně netrpí.  

Nejinak tomu bylo během hlav-

ních prázdnin také na naší ško-

le. Kromě generálního úklidu 

veškerých prostor se zásadněj-

ších oprav s následným polože-

ním nového lina dočkaly podlahy 

v kanceláři školy a v Omáčkov-

ně, nový koberec dostala školní 

knihovna. Souběžně s těmito i 

dalšími pracemi proběhla insta-

lace termoventilů v celé budo-

vě. Tradiční malování se tento-

krát týkalo především vybra-

ných učeben a šaten. 

Největší investice však souvisí 

s opravou šaten v Omáčkovně a 

realizací projektu Školní kni-

hovna 2013. V šatnách jsme 

odstranili letité dřevotřískové 

desky tvořící obklad stěn a 

následně několik týdnů řešili (s 

úspěchem) otázku vlhkého zdi-

va.  

Zásahy, které jsme provedli ve 

školní knihovně, podrobněji po-

pisujeme na straně 6. Práce 

spíše stavebního rázu koruno-

vala instalace knihovního nábyt-

ku, tedy regálů a psacích stolů. 

Zcela novou skříňovou sestavu 

získala také jedna z učeben. 

Komfortnějšího zázemí se do-

čkali učitelé; stará svítidla 

nahradila moderní tělesa s  

bezhlučným provozem. (kf) 

Z emailu čtenářů (příspěvky 
můžete posílat poštou, doručit 
osobně do kanceláře školy nebo 
e m a i l e m  n a  s k o l -
ni.noviny@1zsrako.cz) 

Na informativní schůzce 
rodičů budoucích prvňáč-
ků s třídními učitelkami 
jsem se dozvěděla, že původně 
avizovaný počet žáků ve třídě 
bude oproti Vašemu (a tím pá-
dem i našemu) očekávání vyšší, 
prý okolo 27.  
Příliš se mi tento počet nelíbí, 
je vůbec možné při tomto počtu 
dětí zaručit individuální přístup.  
Existují nějaké vyhlídky na ote-
vření tří prvních tříd ve školním 
roce 2013/2014.  
  

Věděli jste, že 
v červenci a srpnu provedla společnost Tepelné zásobování Rakovník, s. r. o. instalaci termoventilů v obou budovách ško-
ly? Důsledkem by od nové topné sezóny mělo být zvýšení uživatelského komfortu a především úspory nákladů na vytápě-
ní, které se z pozice odběratelů v podstatě nedalo regulovat a pravidelně docházelo k přetápění event. nedotápění ně-
kterých prostor. O investici rozhodla Rada města na svém červnovém zasedání. DĚKUJEME (kf) 
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VYBÍRÁME Z AKTIVIT ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 

 Práce v keramické dílně si našla v plánu 

školních i mimoškolních aktivit svoje pev-

né místo a keramické kroužky patří mezi 

nejoblíbenější. Disponujeme elektrickou 

vypalovací pecí, hrnčířským kruhem a 

dalšími nezbytnými pomůckami. Především 

však na naší škole pracují ochotné učitel-

ky, které i v letošním roce otevřou hned 

několik skupin keramického kroužku. 

 Pestrá škála sportovních aktivit začíná 

řadou sportovních kroužků a vrcholí účas-

tí našich žáků na nejrůznějších sportov-

ních akcích. Jsme v nich úspěšní, ovšem 

mnohem důležitější než výsledky samotné 

jsou vztah k pohybu a boj v duchu fair 

play. 

 Na škole pracuje školní parlament; chce-

me, aby se naši žáci mohli podílet na řeše-

ní důležitých záležitostí ve škole, dokáza-

li pracovat v  partnerském duchu, měli 

prostor k vyjádření vlastních názorů a 

postojů. Řadu školních akcí a projektů 

pomáhá parlament organizovat nebo jej 

zajišťuje ve vlastní režii. Tak tomu bude i 

letos například během Školy naruby pořá-

dané u příležitosti Dne učitelů. 

 Naši práci nechceme držet „pod poklič-

kou“. Jednu z forem komunikace se žáky 

a rodiči představuje čtvrtletník Školní 

noviny, jehož jubilejní desáté číslo vyjde 

v prosinci. 

 Chystáme lyžařský kurz pro zkušené lyža-

ře z 2. stupně, ovšem na hory vyjedeme 

také s žáky 1. stupně. 

 Velké popularitě se těší celoroční soutěže 

a programy. Zatímco u mladších žáků je 

to především sběrová soutěž, starší žáci 

sledují především pořadí v soutěži o nej-

všestrannějšího sportovce 1. ZŠ Rakovník.  

 Jedním z klíčových cílů je pro letošní 

školní rok rozvoj čtenářské gramotnosti; 

s ním souvisí otevření nové školní knihov-

ny, které plánujeme na přelom září a říj-

na. 

 Na konci září proběhne tradiční Den ja-

zyků. Jazykové připravenosti našich žáků 

věnujeme zvýšenou pozornost; s výukou 

AJ začínáme v 1. ročníku. (kf) 
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Školní knihovna 

Není dne, kdy by světoví vývojáři neohlá-

sili nějakou technickou novinku. Jedním z 

důsledků je, že technologie považované 

sotva před několika lety za převratné 

bereme dnes jako samozřejmé a zítra 

jako zastaralé. Jak rychle jsme si zvykli, 

že díky telefonu můžeme nejen mluvit se 

svými blízkými, ale také psát emaily, hrát 

hry a v mžiku zjistit, že 1 stupeň Fa-

hrenheita je roven -17 stupňům Celsia. 

Naproti tomu základní role knihovny zů-

stává i v 21. století neměnná; správná 

školní knihovna umožňuje žákům pracovat 

s informacemi a zvyšuje zájem žáků o 

čtení.  

Čtení musí žáky bavit a je tudíž nutné, 

aby každý žák našel v knihovně tu „svoji“ 

knihu. Také z tohoto důvodu jsme nabídli 

žákům možnost navrhnout, jaké knihy by 

podle nich neměly v naší knihovně chybět. 

Vyjadřovat se mohou průběžně na webu v 

diskusním tématu nebo vhozením lístku 

do schránky ve škole.  

Proč jsme se vlastně do projektu Školní 

knihovna 2013 pustili? Jsme přesvědče-

ni,  že fungující knihovna s bohatou a 

pestrou nabídkou titulů a především ob-

sluhovaná nadšeným knihovníkem má vel-

kou moc. Dokáže pozitivním způsobem 

změnit celkovou atmosféru školy, rozšířit 

žákům obzory a upravit jejich zájmy. 

Výzkumy pak naznačují, že pravidelní 

čtenáři dosahují ve znalostních testech 

lepších výsledků než jejich vrstevníci 

„nečtenáři“. Jinými slovy má dobrá kni-

hovna zásadní vliv na školní výsledky. 

Zázemí školní knihovny jsme v průběhu 

prázdnin připravili a na řadu přišly i výše 

zmíněné technologie. Vždyť moderní 

knihovna - to jsou kromě knih a časopisů 

také elektronické knihy a internetové 

připojení, ale také přehledná elektronic-

ká databáze. K zapůjčení přímo v knihov-

ně bude několik tabletů, místo jsme našli 

i na žákovský počítač.  

Půjčování knih a veškeré práce souvisejí-

cí s provozem knihovny bude mít na sta-

rosti paní Jana Zochová. (kf) 


