
Do naší školy zavítají poprvé nejen 
prvňáčci, ale také noví kolegové, 
kteří posilují náš pracovní tým. 
S tím, jak přibývá počet žáků, roste 
také počet zaměstnanců. 

Pondělí 4. září, tedy den, kdy začíná výu-
ka ve školním roce 2017/2018, je 
samozřejmě nejdůležitějším dnem 
hlavně pro prvňáčky, kteří zavítají, 
většinou v doprovodu svých rodičů 

a dalších blízkých, do „velké“ školy vůbec 
poprvé.  
O úspěšný průběh školního roku nejen 
prvňáčků se bude starat devětatřicet 
zaměstnanců. Učitelé a vychovatelky, ale 
nejen oni, neboť školu dělají kromě 
pedagogů také ostatní zaměstnanci 
(jejich přehled najdete na straně 4). 
Přeji všem bez výjimky úspěšný a klidný 
školní rok. 

Karel Folber, ředitel školy

VÍCE MÍSTA VE ŠKOLNÍ 
DRUŽINĚ 

…STR. 5

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
PROJEKTY ROKU 

…STR. 6

O prázdninách 
jsme nezaháleli 

Prázdninové měsíce bývají 
ve znamení stavebních 
úprav. Letošní byly svým 
rozsahem výjimečné. 
N a z a č á t k u k a ž d é h o z á ř í 
přibližujeme čtenářům některé 
změny, které škola podstoupila 
v  průběhu prázdnin. Kdo procházel 
kolem školy, j istě s i nemohl 
nevšimnout čilého stavebního ruchu 
souvisejícího s  výměnou oken 
v  hlavní budově. Akci investovalo 
m ě s t o R a k o v n í k , p o d j e h o ž 
patronátem veškeré práce také 
proběhly. Výsledek je skvělý a všem, 
kdo se na nákladné a  náročné 
realizaci podíleli, patří jménem 
učitelů a žáků poděkování. 
Výměna oken však není jedinou 
prázdninovou změnou, byť je 
samozřejmě i vzhledem k celkové 
ceně nejvýznamnější. Navázali jsme 
n a l o ň s k o u d e m o n t á ž 
dřevotřískového obložení v přízemí, 
tentokrát jsme ho odstrani l i 
z  chodby 1. patra. Pokračovala také 
modernizace osvětlení a oprava 
několika podlahových ploch. Nový 
koberec tak čeká třeba na žáky ve 
školní družině v parku.  
Dobrou zprávu máme pro příznivce 
filmových animací, kterých rok od 
roku přibývá. Začali jsme s adaptací 
jedné učebny, kde počítáme se 
vznikem naší první specializované 
animační dílny. Stav místnosti byl 
takový, že vyžadoval komplexní 
přístup a práce proto ještě probíhají, 
přesto jde pro členy animačního 
kroužku o zásadní pokrok. 

VÍCE NA STRANĚ 3

O VÝVOJI POČTU ŽÁKŮ 
NAŠÍ ŠKOLY 

...STR. 2

PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 
Začíná školní rok 2017/2018. Do lavic naší školy usednou více 
než čtyři stovky žáků. Svůj úplně první školní den zažijí prvňáč-
ci, na které čeká tradiční pohádka.

Od rakovnických loutkářů převzali štafetu žáci sedmého ročníku, kteří pohádkou O dvanácti 
měsíčkách přivítají prvňáčky.                         Fotografie: archiv školy
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PŘEDALI JSME CENY 
ČTYŘLÍSTEK 

…STR. 4

ŠKOLNÍ  NOVINY
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Legenda: 1. Zkratka Národního ústavu duševního zdraví; 2. Město v okrese Teplice; 3. 
Hudební skladba; 4. Domácky Alžběta; 5.  Zhotovit šitím; 6.  Ženské jméno (svátek 
28.  července); 7. Poplatek za používání dálnice; 8.  Druh křesla (hov.); 9.  Lyžařský 
pozdrav; 10.  Noční pták; 11. Kolejový dopravní prostředek; 12. Latinsky proti; 
13.  Pohádková postava; 14. Element chůze; 15. Značka našich zápalek; 16. Nádoba 
u studny.

SLOUPEK ŘEDITELE 
ŠKOLY 

Mám kamaráda, který chodí velice 
često k holiči. Není to z nějaké roz-
mařilosti nebo proto, že by nevěděl, 
co s penězi. Od mládí je ostýchavý. 
Jednou za čtrnáct dní tak zavítá do 
svého oblíbeného kadeřnictví, pro-
tože nechce, aby ho lidi zastavovali a 
přejížděli mu po vlasech se slovy: 
„Fando, tys byl u  holiče!“ Takhle si 
toho totiž ani nevšimnou. 
Ve škole nám vyměnili okna. Těšilo 
se na to několik generací učitelů 
a  ředitelů. Bez přehánění. Dobrou 
školu sice nedělají nová okna, ale 
řekněte to učiteli, který si chce 
v  parných dnech vyvětrat a bojí se 
okno otevřít, protože by ho pak 
nezavřel. Nebo paní uklízečce, která 
při každém deštíku vytírá kaluže 
vody z parapetu a podlahy. Takže 
jsme rádi, že máme okna nová. Malý 
háček je v tom, že naše nová okna 
vypadají jako ta stará, takže lidi 
nechodí, aby se podivovali, kde jsme 
na takovou krásu vzali peníze. 
A  našli se jedinci, pro které byla 
několikamilionová stavební akce 
podobnou rozmařilostí, jako když 
jde Fanda dvakrát do měsíce k holiči. 
Vždyť mohli ještě počkat, ta stará 
okna byla ještě dobrá… Ne, nebyla! 
Fanda se každý druhý pátek sebere a 
jde k holiči. Prostě mu to nikdo 
nevymluví a i jeho manželka už se 
smířila s tím, že Fandův účes stojí 
rodinu dvě stovky měsíčně. 
Já jsem zase velmi rád, že našemu 
zřizovateli nikdo nevymluvil, že by 
škola ještě počkala, že je zbytečné 
měnit okna dvakrát za sto let, že by 
bohatě stačilo jednou. Děkuji tak 
jménem všech zaměstnanců a žáků, 
že se naše více než sto dvacet let 
stará budova dočkala. Vždyť je to 
škola a ty si to zaslouží. 

Karel Folber

Vývoj počtu žáků 1. ZŠ Rakovník od roku 2011 
Málokterá škola má počet žáků stabilní. Dochází k výkyvům, na které je 
třeba reagovat. Jako i v jiných oblastech života bohatší roky střídají období 
skromnější.

Pro prvňáčky může být svým způ-
sobem obtížný, protože je první. 
Rozhodně však bude nezapomenutelný 
nejen pro ně, ale také pro jejich rodiče. 
Svým způsobem také pro členy peda-
gogického sboru, kteří nastupují na 
naši školu v srpnu. Ať se jim v našem 
středu líbí. 
Stejně tak pro žáky devátého ročníku, 
na které čeká na začátku roku 2018 
volba další školy a možná i budoucího 
povolání. 
Všem výše zmíněným, pedagogům, 
ostatním zaměstnancům a žákům pře-
jeme (pokračování v tajence). 

Tajenka z minulého čísla 
VENKOVNÍ UČEBNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KŘÍŽOVKA

Zjednodušeně by se dalo říct, že počet žáků 
naší školy trvale roste již od školního roku 
2011/2012. Příčin je několik. Tou hlavní je 
samozřejmě vyšší počet dětí zapisovaných 
do 1. tříd, byť i zde lze vysledovat značné 
výkyvy, které vedly k tomu, že jsme byli 
nuceni v minulém školním roce otevřít tři 
první třídy, přestože z prostorového 
hlediska je pro nás optimální provozovat 
dvě paralelní třídy v ročníku. 
Dalším důvodem zvyšujícího se počtu žáků 
je výrazný příliv dětí do vyšších ročníků. 
Příčinu některých přestupů lze spíše 
odhadovat, určitou roli pravděpodobně 

hraje dojíždění rodičů za prací do okres-
ního města, delší provoz školní družiny, 
přijetí sourozence nebo kvalitnější zázemí.  
Jistý je důvod u žáků šestého ročníku, 
kteří přestupují na 2.  stupeň z okolních 
málotřídních škol. Pochopitelný je také 
další související fakt. Se zvyšováním počtu 
žáků nastupují na školu noví pedagogové, 
přijímají se potřebná organizační opatření, 
mění se organizace školní družiny.   
Vývoj počtu žáků najdete v grafu, v  pří-
padě roku 2017 jde o pravděpodobný počet 
žáků. 
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Počet žáků školy k 30. září příslušného roku
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP RAKOVNÍK 
Na území ORP Rakovník se nachází síť vzájemně kooperujících škol a volnočasových zařízení, které 
se snaží o poskytování co nejkvalitnějších služeb s ohledem na individualitu jednotlivců a v duchu 
zásad inkluzivního vzdělávání. Orientují se v nejnovějších trendech školství a používají aktuální 
poznatky.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání 
v mateřských a základních školách tím, 
že  bude podpořena  spolupráce zřizo-
vatelů , škol a  ostatních aktérů 
ve  vzdělávání, to znamená  společné 
informování,  vzdělávání a  plánování 
partnerských aktivit pro  řešení místně 
specifických problémů a potřeb. 
Hlavním přínosem realizace MAP 
je  vybudování udržitelného systému 
komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují 
vzdělávání v  území. Je zpracováván 
ve spolupráci s partnery v území. 
Sedmičlenný realizační tým pro projekt 
MAP ORP Rakovník byl ustanoven 
v srpnu loňského roku. Skládá se z ad-

ministrativního týmu a  z  týmu 
odborníků na  průřezová a  klíčová té-
mata vzdě lávání , k terými jsou 
odborník  na  předškolní vzdělávání, 
odborník  na  základní vzdělávání, ex-
pert  inkluze, odborník  na  zájmové 
a neformální vzdělávání a expert inves-
tic. 

Realizační tým zajišťuje především 
podkladové materiály, monitoruje 
průběh realizace místního akčního 
plánu, zajišťuje naplánované společné 
vzdělávací a  informační aktivity, za-
jišťuje přenos výstupů mezi pracovními 
skupinami a  řídícím výborem, infor-

muje veřejnost a  pravidelně vyhod-
nocuje realizované aktivity. 
Za uplynulé období tým uskutečnil 
řadu aktivit. Mimo jiné proběhlo 
několik seminářů, které vedli přední 
odborníci na danou problematiku. 
Zřejmě největšímu zájmu se těšilo 
setkání s dětským psychologem PhDr. 
Václavem Mertinem. Ti, kteří se akce 
nemohli zúčastnit, nemusí litovat. Pan 
Mertin zavítá do Rakovníka ještě 
jednou, tentokrát s přednáškou na 
téma Jak zařídit, aby všechny děti měly 
radost ze vzdělávání. 

(kf; zdroj: maprakovnicko.cz)

Ke konci každého školního roku na naší škole neodmyslitelně patří vyhlašování nejlepších sportovců. Na snímku jsou nejlepší jednotlivci 2. stupně, 
svoji kategorii však mají také mladší žáci.            Fotografie: školní archiv

Vzdělávací programy 
Všichni žáci 1. - 9. ročníku se budou ve 
školním roce 2017/2018 vzdělávat podle 
našeho vlastního školního vzdělávacího 
programu. Na jeho vzniku se podíleli 
(a v podstatě nadále podílí) všichni učitelé. 
Dokument, podobně jako řada dalších, je 
k  dispozici v informačním koutku školy 
a samozřejmě také na internetu. 
Zájmové vzdělávání, které zajišťujeme 
prostřednictvím školní druž iny, je 
uskutečňováno podle školního vzdělávacího 
programu školní druž iny, který je 
zpracován v souladu s metodikou pro 
podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních 
pro zájmové vzdělávání.        (red)

Když něco nejde opravit, 
musí se to vyměnit… 
Jestli se generace zaměstnanců 
a žáků školy na něco těšily, pak 
to byla nová okna. Čekání 
skončilo o letošních prázd-
ninách, kdy společnost Nenadal 
s. r. o. provedla kompletní 
výměnu starých oken za nová 
dřevěná okna. 
Izolační vlastnosti, komfort ob-
s l u h y , e s t e t i c k á s t r á n k a , 
bezpečnost, prostě řada důvodů, 
pro které jsme velmi rádi, že se 
investor, město Rakovník, do 
celé náročné akce pustil. Děku-
jeme. 
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PŘEHLED 
ZAMĚSTNANCŮ 

VEDENÍ ŠKOLY 
Ředitel školy  
Mgr. Karel Folber 
Zástupkyně ředitele školy, 
výchovná poradkyně 
Mgr. Milena Mouchová 

Třídní učitelky 1. stupně 
I. A Mgr. Marika Palivcová 
I. B Mgr. Alena Rojíková 
II. A Mgr. Ivana Hejdová 
II. B Mgr. Eliška Dyršmídová 
II. C Mgr. Zuzana Ledvinová 
III. A Mgr. Jana Erlebachová 
III. B Mgr. Irena Šimková 
IV. A Mgr. Jolana Khunová 
IV. B Mgr. Barbora Bayerová 
V. A Mgr. Michala Poulová 
V. B Mgr. Pavlína Jirkovská 

Třídní učitelé 2. stupně 
VI. A PaedDr. Květa Emingerová 
VI. B Mgr. Robert Chytrý 
VII. A Mgr. Martina Vorlová 
VII. B Mgr. Marcela Skučková 
VIII. A Mgr. Alice Jendelová 
VIII. B Mgr. Dana Rabová  
IX. A Mgr. Pavla Pešková 
IX. B Mgr. Šárka Divišová 

Asistenti pedagoga 
Mgr. Pavla Bolfiková 
Marie Dudáčková 
Eva Janotová 
Blanka Mudrová, DiS. 

Netřídní učitelé 
Mgr. Jitka Brabcová 
Rebecca Elizabeth Cusack 
Mgr. Martin Donát 
Mgr. Milena Fridrichová 
Mgr. Barbora Polcarová 

Speciální pedagog 
Mgr. Michala Poulová 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Vedoucí vychovatelka 
Romana Srbecká 

Vychovatelky  
Mgr. Pavla Bolfiková 
Irena Hlavsová 
Eva Janotová 
Blanka Mudrová, DiS. 

Správní zaměstnanci 
Ekonomka Radka Severinová 
Školnice Danuta Šímová 
Uklízečky Martina Benešová 
 Pavlína Jakubův 
 Jana Vostrá 
 Věra Žáčková 
Vrátný Miroslav Severin

V červnu jsme předali ceny Čtyřlístek 
V pondělí 26. června jsme slavnostním předáním ocenění za-
končili šestý ročník školního programu Čtyřlístek.

Slavnostního ceremoniálu, který se po 
čtvrté v řadě konal v sálku DDM 
Rakovník, se zúčastnili starosta města 
JUDr. Pavel Jenšovský, ředitel školy, 
učitelé, rodiče nominovaných žáků 
a  především žáci samotní, na které se 
přišli podívat také kamarádi a bývalí 
žáci. 
Žáci převzali z rukou ředitele školy 
pochvalné listy, přívěšky ve tvaru 
čtyřlístku a hlavně originální školní 
tričko. Z hlasování všech pedagogů 
a  členů školního parlamentu vzešla ab-
solutní vítězka tohoto roku. Stala se jí 
Markéta Švecová z 9.A, kterou na 
ocenění Čtyřlístek navrhl Mgr. Robert 
Chytrý. Mimo jiné u Markéty vyzdvihl, 
že po celý rok pracovala s  velkým 
zájmem, pomáhala  vyučujícím a byla 
příkladem a inspirací pro ostatní žáky 
třídy a školy, kterou navíc reprezento-
v a l a j a k v e věd o m o s t n í c h , t a k 
sportovních soutěžích. Markéta ob-
držela tradiční skleněnou plaketu a stala 
se v šestileté historii Čtyřlístku sedmým 
absolutním vítězem po Kristýně 
Jelínkové (2012), Václavu Lužném 
(2013), Kristýně Štěpkové a  Janu Gre-
gorovi (2014), Davidu Trnkovi (2015) a 
Marku Křížovi (2016). 
V rámci doprovodného programu 
vystoupil kytarový soubor naší školy 
pod vedením Mgr. Zuzany Ledvinové. 
Ke slovu přišly také stále oblíbenější 
ozvučné trubky. V případě některých 
mladých hudebníků š lo o první 
vystoupení před větším publikem.       

Blahopřejeme všem oceněným žákům. 
V roce 2017 jimi jsou: 

Tomáš KLEMENTOVIČ 1. A 
Eliška BORNOVÁ 1. B 
Jakub BRETŠNAJDR 1. B 
Jan ČECH 1. C 
Veronika SEDLÁKOVÁ 1. C 
Charlotte ČERNÁ 2. A 
HOAI TO DUC 2. A 
Liliana ZÝKOVÁ 2. B 
Barbora KUBÍKOVÁ 3. A 
Anna PŠENIČKOVÁ 3. A 
Ondřej SLADKOVSKÝ 3. B 
Vít LOCHOVSKÝ 4. A 
Matyáš KUNA 4. B 
Anastázie VRÁNOVÁ 5. A 
Anežka VRÁNOVÁ 5. A 
Lucie BLÁHOVÁ 5. B 
Ema KUNOVÁ 6. A 
Tereza NOVÁKOVÁ 6. A 
Linda STAROVÁ 6. A 
Kristýna HÁJKOVÁ 6. B 
Viktorie HNÍDKOVÁ 6. B 
Martin FIŠER 7. A 
Robert HŮLA 7. A 
Justýna MAŠKOVÁ 7. A 
Nikol JANKOVIČOVÁ 7. B 
Kristýna HOLEČKOVÁ 8. A 
Tereza HORNÍKOVÁ 8. B 
Simona NOSACZYNSKÁ 9. A 
Matěj SLADKOVSKÝ 9. A 
Markéta ŠVECOVÁ 9. A 
Natálie JANKOVCOVÁ 9. B 
Karolína ŠMÍDOVÁ 9. B 

(kf, fotografie: školní archiv)
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VÍCE MÍSTA VE 
ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

V posledních letech neustále rostl zájem 
o  školní družinu při naší škole. Do loňského 
roku jsme volnočasovou péči o žáky 1. - 5. 
ročníku zajišťovali ve čtyřech odděleních. 
Dosavadní kapacita 120 žáků se však ukazo-
vala jako nedostatečná, proto jsme se rozhodli 
požádat o její zvýšení.  
Dobrá zpráva dorazila na konci července. Na 
základě rozhodnutí Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje má naše školní družina nově 
kapacitu 150 žáků a je tudíž pravděpodobné, 
že budeme moci uspokojit všechny zájemce. 
Program pro ně budou připravovat Romana 
Srbecká, Irena Hlavsová, Pavla Bolfiková, 
Blanka Mudrová a Eva Janotová. 

(kf, fotografie: školní archiv)

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 
V minulém roce dosáhli naši žáci řady 
výrazných úspěchů. Nejvíce se činili 
sportovci, ovšem pěkné výsledky jsme zazna-
menali také v soutěžích vědomostního či 
uměleckého charakteru. 

Těžko „vypíchnout“ nějaký úspěch, když si vážíme všech. 
Sami žáci vcelku pochopitelně touží po umístěních takříkajíc 
na bedně. Přeci jen medaile houpající se na krku vítěze má 
svoje kouzlo. Za určitých okolností však může mít srovnatel-
nou váhu také umístění uprostřed účastnického pole nebo 
třeba jen pouhá účast v soutěži. Vždyť pro řadu žáků šlo v 
loňském školním roce o jejich první účast v některé ze 
soutěží, které od září do června proběhly. Kromě konkurence 
se tak učili porážet především svoji nervozitu.  
Školní rok 2016/2017 začal velkými úspěchy. Zajistili nám je 
atleti při tradičním Rakovnickém sprintu. Následovala dvě 
první místa v okresní ekologické soutěži, která jako by 
předznamenala, že se po celý rok budou naši reprezentanti 
vracet z biologických soutěží se skvělými výsledky. 
Na medaile z Rakovnického vytrvalce podobně jako ze 
silového čtyřboje jsme si již zvykli, naproti tomu jedno první 
místo a dvě třetí místa ve stolním tenisu příjemně překvapily. 
Za umístění v uměleckých soutěžích si medaile na krk pověsi-
ly dvě naše zástupkyně, které uspěly v pěvecké soutěži 
Karlovarský skřivánek a v recitační soutěži Dětská scéna. 
Jeden jediný bod dělil naše družstvo od vítězství v soutěži 
Čtyři z jednoho města, kterou u příležitosti výročí svého za-
ložení organizoval DDM Rakovník. 
Medailové žně - tak by se daly nazvat atletické soutěže pořá-
dané na konci školního roku. Prosadit se dokázali jak „známé 
firmy“, tak nová jména. 
Velký jásot provázel návrat družstva žáků 1. stupně ze soutěže 
hlídek mladých zdravotníků. V roce 2016 si při premiérové 
účasti kluci a holky převážně ze třetího a čtvrtého ročníku 
překvapivě zajistili zlaté medaile v okresním kole a neztratili 
se ani v kole krajském, letos, o rok starší dokázali svůj velký 
úspěch zopakovat 
Jména všech medailistů jsme průběžně zveřejňovali na škol-
ním webu a budeme tak činit i nadále. Najdete je na adrese 
www.1zsrako.cz/skola/nase-uspechy. Všem našim 
reprezentantům přejeme v soutěžích začínajícího 
školního roku hodně zdaru.         (kf)

Harmonogram školního roku 
V přehledu najdete termíny všech prázdnin 
a dalších školních akcí. 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 
začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním 
pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. červ-
na 2018. 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 
Vánoční prázdniny: od soboty 23. prosince 2017 do úterý 
2. ledna 2018, vyučování začne ve středu 3. ledna 2018 
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018 
Jarní prázdniny: od pondělí 19. února 2018 do neděle 
25. února 2018 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 
30. března 2018 (Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostat-
ním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, 
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracov-
ního klidu, ve znění pozdějších předpisů.)  
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 
do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. 
Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno ve středu 31.  ledna 
2018, za 2. pololetí v pátek 29. června 2018. 
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve 
čtvrtek 5. dubna 2018 od 14 do 18 hodin a v pátek 6. dubna 
2018 od 14 do 17 hodin. Náhradní termín 9. dubna od 14 do 16 
hodin (pouze po předchozí domluvě). 
Pedagogické rady (termíny) 
28. 8., 1. 9., 8. 11. 2017, 24. 1., 18. 4., 20. 6. 2018 
Den otevřených dveří 
16. 3. 2018 od 8 do 12:30 hodin, ve školní družině od 14 hodin. 
Třídní schůzky 
9. 11. 2017 od 15:30 (2. stupeň od 16:00, v 16:45 schůzka 
s rodiči vycházejících žáků) 
5. 10. 2017 od 15:30 třídní schůzky pro rodiče žáků 1. tříd 
(3. 10. od 8:00 hodin ukázková hodina v 1. třídách) 
19. 4. 2018 od 15:30 (2. stupeň od 16 hodin formou konzultací) 
Školička a Pohádková škola 
Začátek Školičky v listopadu, PŠ 27. 3. 2018 od 13 do 17 hodin 
Přijímací řízení 
Termín přihlášek na obory s talentovou zkouškou 30. 11. 2017, 
talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou 2. 1. - 15. 1. 
2018, termín přihlášek na SŠ 1. 3. 2018          (red)
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NA KONCI ČERVNA JSME VYHLÁSILI DALŠÍ SKOKANY ROKU  
Vlastním školním programem Skokan roku se zaměřujeme na žáky, kteří docílili největšího 
pokroku. Chceme je tak motivovat do další práce, poukázat na jejich pokrok a ocenit je a 
sdělit jim i jejich rodičům, že si vážíme toho, jakou cestu urazili za poslední půlrok.  

Od prvního pololetí školního roku 2016/2017 vyhlašujeme 
skokany roku; deset žáků, kteří oproti předchozímu pololetí 
dosáhli největšího zlepšení průměrného prospěchu a stali se 
tak skokany roku. Z rukou třídních učitelů žáci obdrží 
pochvalné listy a malý dárek v podobě školních potřeb. 
Program má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii otevře-
nou pro žáky obou stupňů. 
Jména prvních žáků jsme oznámili v únoru, na konci června, 
jsme oznámili jména dalších deseti žáků, kteří se díky 
celkovému průměrnému prospěchu ve druhém pololetí ve 
srovnání s celkovým prospěchem za pololetí první dostali mezi 
žáky s největším dosaženým pokrokem. 
Pravidla školního programu vylučují účast žáků opakujících 
daný ročník, žáků, kteří byli z chování hodnoceni stupněm 
uspokojivé nebo neuspokojivé, žáků s nedostatečnou a dále 

žáků nehodnocených v jednom či více vyučovacích předmětů. 
využít.  
Skokany druhého pololetí školního roku 2016/2017 se stali: 
Lukáš Born 4. A 
Daniel Palivec 5. B 
Ladislav Toráč 6. A 
Jaroslav Jurovich 8. A 
Zuzana Hřídelová 8. A 
Nikola Jirásková 8. A 
Kateřina Krýlová 8. B 
Jan Trefný 8. A 
Eliška Šedivá 9. A 
Jaroslav Šulc 9. B 
BLAHOPŘEJEME!                                          

(red)

DLOUHODOBÉ A OPAKUJÍCÍ SE PROJEKTY A AKTIVITY 
Společným jmenovatelem řady našich projektů, které budeme v tomto 
školním roce realizovat, je rozšíření volnočasových aktivit pro žáky.  
V přehledu projektů školního roku 
2017/2018 je třeba na prvním místě 
zmínit Efektivní školu, projekt, jehož 
realizace začala v září roku 2016. Pro-
jekt bude pokračovat po celý letošní 
rok. Žáci tak budou moci navštěvovat  
čtenářský klub a klub deskových her, 
které se v průběhu druhého pololetí 
těšily velkému zájmu žáků 2. stupně. 
Letos nabídneme obdobné aktivity 
rovněž mladším žákům. Kromě toho 
budou naši pedagogové nabízet doučo-
vací kroužky v podstatě všem zájem-
cům. 

Rozvoj volnočasových aktivit 
podporuje tradičně také město 
Rakovník. Z jeho účelových prostředků 
můžeme od roku 2012 financovat 
kroužky pro žáky všech věkových 
k a t e g o r i í . D í k y s p o l u p r á c i t ř í 
rakovnických základních škol vznikla 
nabídka sportovních kroužků, která se 
postupně rozrůstá. Žáci se tak mohou 
přihlašovat například na gymnastiku, 
atletiku, volejbal, basketbal nebo 
v  poslední době stále oblíbenější 
florbal. 
Řemeslnou zručnost hodláme nadále 
rozvíjet projektem Řemeslo má zlaté 
dno. Žáky učíme pracovat s tradičními 
materiály jako jsou dřevo, kov nebo 
keramika, ovšem ke slovu se dostanou 
i jiné materiály. 
Důvodů k radosti jsme v posledních 
letech měli dost také díky školním 
animátorům. Proto jsme začali 
o  p r á z d n i n á c h p ř i p r a v o v a t 
specializovanou animační dílnu, kde 
mohou v odpovídajících podmínkách 
probíhat setkání animačního týmu. 
Také tento projekt filmových 
animací je již několikátým rokem 
podpořen naším zřizovatelem. 
Finanční prostředky plynou díky městu 
Rakovník nejen do sportovních aktivit , 
ale také do realizace adaptačních 
pobytů. Pořádáme je každé září pro 
žáky šestého ročníku. Význam adap-
tačního pobytu je značný, mimo jiné 
pomáhá se začleněním do kolektivu 

žákům přestupujícím z  okolních 
málotřídních škol. 
Od září 2017 dochází ke změně jedno-
ho z projektů, na němž naše škola roky 
participuje. Nově jde o projekt Mléko 
do škol, díky němuž budou moci žáci 
a studenti základních a  středních škol 
dostávat neochucené mléčné výrobky 
zcela zdarma.  
Zahájení dodávek je plánováno na 38. 
týden. Prostřednictvím společnosti 
Laktea budeme našim žákům nabízet 
zatím jen neochucené mléko zcela 
zdarma, a to přibližně čtyři kusy za 
měsíc. Distribuci dalšího sortimentu 
připravujeme. 
V březnu schválila Vláda ČR nová 
pravidla také pro projekt Ovoce 
a zelenina do škol. Od září budou 
mít nárok na ovoce a zeleninu zdarma 
všichni žáci základních škol, tzn. 1.- 9. 
třídy ZŠ (do loňského roku dostávali 
ovoce a zeleninu pouze žáci 1. stupně). 
Pokračovat budou také naše vlastní 
projekty a programy. Příkladem za 
všechny může být soutěž pro zví-
davé, kterou jako půlroční program 
organizuje Mgr. Barbora Polcarová 
a  jejímž završením bývá zajímavá 
exkurze organizovaná pro úspěšné 
řešitele soutěže. Cíl příštího výjezdu je 
zatím tajný, jisté však je, že i  letos se 
řešitelé dozví mnoho zajímavého 
o  životním prostředí a  krásných 
místech naší planety. 

(kf, fotografie: školní archiv)


