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Organizace 

Školní noviny vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 

Pište nám na 

1. základní škola 

Martinovského 153 

Rakovník 

269 01 

 

mailujte na 

skolni.noviny@1zsrako.cz 

reditel@1zsrako.cz 

 

volejte na 

313 512 397 

725 399 299 

 

web 

www.1zsrako.cz 

 

IČ 47016973 

DIČ CZ 47016973 

Ročník: 2011   Číslo: 2   Datum vydání: 1. prosince 2011        Cena: zdarma 

Volba povolání 

Co dál? Jakou školu si 

vybrat? To jsou otáz-

ky, které si teď klade 

většina rodičů vychá-

zejících žáků. Někteří 

již mají jasno o oboru, 

který zvolí a vybírají 

vhodnou školu. Někdo 

teprve rozmýšlí, který 

obor by byl ten nejlep-

ší. Získávání informací 

k volbě studia, povolá-

ní: 

 U výchovné poradky-

ně na ZŠ – konzul-

tační hodiny: út 

14:00 – 15:00 nebo 

po telefonické do-

mluvě 

 Na třídních schůz-

kách pro rodiče vy-

cházejících žáků – 

12. 12. 2011 v 16:00 

v učebně č. 25 

 V  p u b l i k a c í c h 

(každoročně obnovo-

vaných); Kam na školu 

(vydává Národní ús-

tav odborného vzdě-

lávání),  Atlas škol-

ství 

(www.atlasskolstvi.cz), 

Vybíráme střední školu 

(vydává Ústav pro in-

formace ve vzdělává-

ní),  

 Na dni otevřených 

dveří středních škol 

 Na webových strán-

kách středních škol 

 Na webových strán-

kách institucí (např. 

www.seznamskol.cz) 

 V pedagogicko-

psychologické porad-

ně 

 V Informačním a po-

radenském středisku 

pro volbu povolání 

Uchazeč může podat 

až 3 přihlášky pro 1. 

kolo přijímacího říze-

ní do denní formy 

vzdělávání do 15. 3. 

2012, do oborů vzdě-

lání s talentovou 

zkouškou do 30. 11. 

2011. Přihlášku odesílá 

uchazeč (rodina ucha-

zeče) na vlastní nákla-

dy na všechny vybrané 

střední školy (nebo 

osobně doručí) nejpoz-

ději do 15. března. V 

případě, že se žák hlá-

sí na školu s talentovou 

zkouškou, odevzdá při-

hlášku na střední školu 

do 30. 11. 

Zmeškání termínů nel-

ze prominout 

Pro  š ko l n í  r ok 

2012/2013 se talento-

vé zkoušky konají v 

týdnu od 2. – 15. 1. 

2012. Na konzervato-

řích od 15. 1. – 31. 1. 

2012. Den konání 

zkoušky stanoví ředitel 

školy. 

Přijímací zkoušky v 

prvním kole přijímacího 

řízení se konají pro 

školní rok 2012/2013 v 

týdnu od 22. 4. – 7. 5. 

2012. Den konání 

zkoušky stanoví ředitel 

školy. 

Po konání přijímací 

zkoušky vyhlašuje ředi-

tel do 7 dnů pořadí 

uchazečů, přehled při-

jatých a nepřijatých 

uchazečů, kritéria při-

jímacího řízení. Pořadí 

se zveřejňuje pod re-

gistračním číslem, kte-

ré je uchazeči přiděle-

no před přijímací 

zkouškou (podle zákona 

101/2000 Sb. O ochra-

ně osobních údajů). Ře-

ditel školy vydá písem-

né rozhodnutí o přijetí 

nebo nepřijetí uchaze-

če. Proti rozhodnutí 

ředitele školy o výsled-

ku přijímacího řízení 

lze podat odvolání ve 

lhůtě 3 pracovních dnů 

od doručení rozhodnutí.  

K potvrzení úmyslu 

uchazeče stát se žákem 

příslušného oboru a 

vzdělání na dané střední 

škole slouží zápisový lís-

tek. Zápisový lístek ob-

Pokračování na straně 4 



 2 

EU peníze školám 
Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové ob-

lasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zá-

kladních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které 

se dlouhodobě ukazují jako problematické.  

Na podporu kvalitního vzdělávání žáků nám byla poskytnuta dotace 

na realizaci projektu s názvem Inovace. Zaměřujeme se na pět ob-

lastí; matematiku, využívání ICT, cizí jazyky, přírodní vědy a inklu-

zivní vzdělávání. Ke zlepšení výuky v těchto oblastech dojde pře-

devším díky zlepšenému financování vzdělávání pedagogů, pořízením 

a následným používáním učebních pomůcek, podporou žáků se spe-

ciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, v ne-

poslední řadě také snížením výskytu rizikového chování u žáků.  

Jako značná výhoda se ukázala skutečnost, že ministerstvo škol-

ství nastavilo projekt takovým způsobem, že jeho tvorbu i realiza-

ci zvládneme sami, bez asistence poradenských firem. Z toho vy-

plývá, že profitovat z projektu budou hlavně žáci a učitelé. 

Jak budeme z projektu profitovat? 

 Získáme potřebné zkušenosti. 

 Osvojíme si nové metodické dovednosti. 

 Zmodernizujeme učební pomůcky. 

 Pořídíme do vybraných tříd moderní interaktivní a prezentační 

techniku. 

 Zřídíme novou počítačovou učebnu s vybavením odpovídajícím 

současným trendům. 

 Zlepšíme atmosféru dětských kolektivů. 

 Moderní technologie se stane trvalou a samozřejmou součástí 

naší práce. 

 Vytvoříme nové učební materiály. (K. Folber) 

   1. základní školu navštěvoval také malíř a grafik Václav _______________. (Příjmení zís-

káte vyluštěním křížovky). Tajenka křížovky z minulého čísla: BEZVA. 

SLOUPEK ŘEDITELE 

ŠKOLY 

Řečeno terminologií 

autoškol - rozjezd má-

me za sebou. Podobně 

jako ve zmíněné auto-

škole jde nám o to, aby 

byl hladký a plynulý. A 

protože se domnívám, 

že rozjezd školního ro-

ku opravdu takový byl, 

chtěl bych touto ces-

tou poděkovat všem, 

kteří se na něm podíle-

li; v první řadě učite-

lům a vychovatelkám, 

ale také rodičům a žá-

kům, pro které není 

vždycky jednoduché 

přepnout z prázdnino-

vého režimu na ten 

školní.   

Rozjezd za sebou mají 

také prvňáčci. Sami 

rodiče se mohli během 

dne otevřených dveří 

přesvědčit, co všechno 

se během prvních týd-

nů ve „velké“ škole nau-

čili a že z jejich dětí 

rostou opravdoví školá-

ci. Jen tak dál. (K. Fol-

ber)  

    B        Stroj pracující do jisté míry samostatně 

  F     T    Silná emoční reakce 

              Jméno spisovatelky Němcové 

          R   Opak profesionála 

             Bratr otce 
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ŠKOLIČKA PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
Také v letošním roce pořádáme pro budoucí prvňáčky 

a jejich rodiče Školičku. Cílem je hravou a nenásilnou 

formou rozvíjet u dětí dovednosti potřebné pro 

zvládnutí 1. třídy. 

Školičku vedou zkušené a kvalifikované učitelky 1. 

stupně. Obsah hodin je velmi pestrý; zaměřujeme se 

na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj řeči a slovní zá-

soby, prostorovou orientaci, uvolňovací cviky jako 

přípravu na psaní. Děti mají možnost poznat prostře-

dí „velké“ školy, prohlédnou si svoji budoucí třídu, vy-

zkouší si práci v lavicích, seznámí se s novými kamará-

dy a poznají paní učitelku. První setkání proběhlo ve 

středu 2. listopadu, další schůzky se uskuteční kaž-

dou první středu v měsíci, vždy ve stejném čase od 

15:30 do 16:30 hodin v budově čp. 152 (tzv. omáčkov-

ně). (redakce) 

Jak proběhl den jazyků na naší 

škole…  

Letos se naše škola připojila k osla-

vám Evropského dne jazyků, který 

má letos desetileté výročí od svého 

vzniku. Žáci 1. i 2. stupně se během 

tohoto dne seznamovali s odlišnými 

kulturami a různými zajímavostmi z 

těchto zemí.  

Mladší žáci si na mapě ukazovali jed-

notlivé země, hledali hlavní města, 

nejvyšší hory jednotlivých zemí, při-

řazovali měnu a vlajky státům a 

srovnávali svojí mateřštinu s dalšími 

jazyky, kterými se v Evropě mluví, 

pracovali s českou a anglickou abe-

cedou. Někteří si přinesli předměty 

typické pro nějakou zemi a ukázku 

oblečení nebo měny. Ve skupinkách 

si žáci vybrali jednu zemi a na zákla-

dě poznatků z encyklopedie a mapy o 

ní sestavili vyprávění. Žáky také za-

ujalo čtení úryvků známých pohádek 

a pohybové ztvárnění anglických pís-

niček.  

Starší žáci o sobě napsali v angličti-

ně krátká povídání, která využili k 

sestavení plakátu a hledání kontaktů 

k dopisování s jinými dětmi, tvořili 

typické jídelníčky z kuchyní evrop-

ských zemí, vysvětlovali si význam 

přísloví těchto zemí, hledali přejatá 

slova v češtině, zajímavosti z histo-

rie a geografie těchto zemí, procvi-

čovali si římské číslice a hovořili o 

významných osobnostech zemí.  

Během celého dne probíhalo mnoho 

zajímavých aktivit, soutěží a kvízů, 

žáci pracovali s interaktivními tabu-

lemi a vystupovali se svými prezen-

tacemi. Tento den byl pro žáky urči-

tě velkým přínosem a uvědomili si, 

jak je důležité učit se cizí jazyky. 

(Š. Divišová)  Fotografie ze Dne jazyků, který se na naší škole konal 21. září 

(K. Emingerová)   

Lyžařský kurz 
Pořádáme lyžařský kurz v Bedřichově v Ji-
zerských horách. Akce se uskuteční ve 
dnech 28. ledna 2012 - 4. února 2012, při-
čemž nabízíme dvě varianty kurzu - lyže ne-
bo snowboardy. Cena týdenního ubytování a 
plné penze činí 3 580 korun. 
Vedoucím kurzu je M. Borský, na kterého se lze ob-
rátit v případě potřeby dalších informací (tel. 
737832319 ). (M. Borský) 
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Získali jsme značku, která zavazuje ... 
Naše škola získala značku Rodiče vítáni, kterou uděluje obecně prospěšná společnost EDUin. 

Značka Rodiče vítáni označuje ty školy, které zaručují rodičům svých žáků základní pravidla 

vstřícné komunikace – respekt k pracovnímu času rodičů, flexibilitu při sjednávání schůzek, 

přístup do školy i v odpoledních hodinách, dostupnost všech telefonických kontaktů a infor-

mací o škole, diskrétnost při projednávání záležitostí týkajících se žáků. Pro 

udělení značky jsme museli splnit šest povinných a dvě ze sedmnácti volitel-

ných kritérií. Mezi povinná kritéria, která škola splňuje, patří:  

 U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvo-

nění do školy pustí pověřená osoba. 

 Rodiče dostávají na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kon-

takty, mobilní telefon nebo email na třídního učitele. 

 Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení ško-

ly, seznam telefonních čísel a emailových adres, případně telefon na spojovatelku. 

 Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní 

prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce 

pro rodiče a žáky školy. 

 Tyto informace jsou během roku neustále dostupné na webu školy a průběžně je aktuali-

zujeme. 

 Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně. 

 Každý rodič osobně dostane písemný přehled o hodnocení svého dítěte. 

 Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslech-

neme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme 

schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme. 

 S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, 

koho se to netýká. 

 Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich oprav-

du zúčastnit. 
 Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy. 

(redakce) 

51; 23%

36; 17%
95; 43%

37; 17% Podzim

Zima

Léto

Jaro

Výsledky ankety ze školního webu 

Které roční období máte nejraději? 
drží uchazeč na základní škole nejpozději do 15. března 

(nebo 30. listopadu – školy s talentovou zkouškou). Každý 

uchazeč obdrží jeden zápisový lístek. 

Prostřednictvím zápisového lístku potvrdí uchazeč svůj 

úmysl vzdělávat se v dané střední škole (na kterou úspěš-

ně vykonal přijímací zkoušky a bylo mu doručeno rozhod-

nutí o přijetí), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. 

Nepotvrdí – li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce ode-

vzdáním zápisového lístku tento úmysl, vzdává se práva 

být přijat a střední škola může na jeho místo přijmout 

jiného uchazeče. (M. Mouchová) 

Více informací k volbě povolání zveřejňujeme na školním 
webu - www.1zsrako.cz. 

VOLBA POVOLÁNÍ (pokračování z titulní strany) 

WWW.1ZSRAKO.CZ 
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KONEC I ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU VE ZNAMENÍ KURZŮ 
Ve dnech 1. – 4. června jsme uspořádali zážitkový cyklis-

tický kurz, který byl zaměřen na budování postojů a vzta-

hů v zátěžových situacích, na poznání a citové sblížení s 

přírodou Rakovnicka. Tato akce byla zrealizována díky 

grantu od Města Rakovník, který byl zaměřen na prevenci 

sociálně patologických jevů.  

Zatímco školní rok předchozí kurzem končil, ten letošní 

jím v podstatě začínal. Jednalo se o adaptační kurz pro 

žáky 6. ročníku pořádaný ve dnech 26. - 28. září; v  jeho 

rámci  se žáci  navzájem poznávali s novými spolužáky, na-

učili se spolu vycházet i mimo školu, obešli se pár dní bez 

rodičů a svých technických „miláčků“. Program dětem 

umožnil  poznávat přírodu doslova všemi smysly, uplatnit 

svoji obratnost, rychlost, vytrvalost. Neobešly se ani bez 

notné dávky důvtipu a kreativity. Tomu všemu napomáhalo 

i povedené babí léto, neutuchající nadšení, výborná bašta 

a ochotný personál Vojtova mlýna. (M. Vorlová, R. Chytrý) 

 Celoroční projekt Ekokrok je důležitou 

součástí strategie výchovy k odpovědné-

mu přístupu k životnímu prostředí. Ekokrok za-

střešuje soubor dílčích aktivit, které si kladou společný cíl - zvyšovat spoluzodpověd-

nost žáků za stav životního prostředí současného i budoucího, za místo, ve kterém žijí; 

rozvíjet tvořivost v přístupu k problematice péče o přírodu. V České republice je envi-

ronmentální výchova, podobně jako v ostatních rozvinutých státech, nedílnou součástí 

nejen základního školství, ale s vybranými tématy se seznamují již děti v mateřských 

školách. 

V rámci projektu si žáci školy osvojují praktické dovednosti, které mají zprvu přede-

vším přímý pozitivní dopad na jejich nejbližší okolí; bydliště, školu, cestu do školy. Není 

jednoduché popsat cíle; tím nejvyšším však je, aby se žáci svým chováním a přístupem 

co nejvíce přibližovali k ideálnímu stavu - ekoprofilu žáka 1. základní školy. 

Naše práce je zaměřena na maximální 

vzájemnou spolupráci žáků, učitelů, ve-

dení školy, ale také rodičů a dalších 

partnerů. Chceme příznivým způsobem 

měnit návyky - zlepšovat prostředí ško-

ly, propagovat myšlenku ekologie, ome-

zovat spotřebu vody a energií ve škole, 

ekologizovat celkový provoz školy.  

Jednotlivé aktivity školy - ekokroky - 

budou zveřejňovány na webových strán-

kách školy. (K. Folber)  

Představujeme školní projekty 

EKOKROK 2011/2012 

Foto: M. Vorlová 

Foto: K. Folber 
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Pište do školních novin 
Přivítáme, budete-li se podílet svými příspěvky na vzniku školních novin. Příspěvky posí-

lejte emailem na adresu skolni.noviny@1zsrako.cz případně na adresu Martinovského 

153, Rakovník. 

Výsledky ankety 
V prvním čísle školních novin jsme zveřejnili  anketu, jejímž cílem bylo zjistit, považujete-li 

školní noviny za vhodnou a potřebnou součást komunikace mezi školou a rodiči. Takřka jedno-

značná kladná odpověď na otázku Přináší školní noviny užitečné informace, kterou jsme zís-

kali po zpracování všech došlých odpovědních lístků, nás utvrzuje v tom, že rozhodnutí vydá-

vat školní noviny bylo správné a rodiče periodický školní tisk vítají.  

Z dalších odpovědí již tak jasné stanovisko nevyplývá; především je zřejmé, že tištěná podo-

ba školních novin stále převažuje nad internetovou, v budoucnu hodláme školní noviny zveřej-

ňovat právě těmito dvěma způsoby, tedy na školním webu a v tištěné podobě dodáním rodi-

čům žáků 1. - 6. ročníku. Také názory na četnost (periodicitu) vydávání se různí, mírně převa-

žuje varianta 4x za školní rok. Jasné ne na otázku Chtěli byste přispívat do školních novin vy-

slovilo 42 % rodičů, na druhou stranu se našlo 16 % rodičů ochotných ke spolupráci při tvor-

bě školních novin, podstatná část rodičů zůstává nerozhodnuta. 

Za účelem zasílání příspěvků do školních novin nejen pro rodiče žáků školy jsme zřídili novou 

emailovou adresu skolni.noviny@1zsrako.cz. (redakce) 

Školní noviny 
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