


Účastníci dnešní schůzky:

• Mgr. Michal Kapoun

ředitel

• Mgr. Jaroslava Zámostná
zástupce pro pedagogiku

• Mgr. Miroslav Král
zástupce pro provoz

• Mgr. Jana Kebzová
třídní učitelka budoucí 1.A

• Mgr. Ilona Vondráčková
třídní učitelka budoucí 1.B

• 43 přihlášených účastníků
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• Základní škola Rabasova je úplná škola s devíti postupnými ročníky. 

• V současné době navštěvuje školu 483 žáků.

• Rozsáhlá školní budova je pavilonového typu, součástí školy je školní zahrada a víceúčelový sportovní areál. 

• Aktuální informace o škole jsou k dispozici na webu ( www.zsrabasova.cz ) a facebooku školy (www.facebook.com/zsrabasova)

http://www.zsrabasova.cz/
http://www.facebook.com/zsrabasova


• Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, počítačových učebnách, 

hudebně, učebně výtvarné výchovy, školních dílnách, školní kuchyňce aj.). Všechny učebny jsou vybaveny 

interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. 









• V létě 2020





• Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici školní knihovnu, která obsahuje téměř 3 000 svazků. 

• V současné době probíhá rekonstrukce a modernizace.



• K výuce tělesné výchovy slouží dvě prostorné tělocvičny, posilovna a víceúčelový sportovní areál. 



• Pro vedení ŽK a TK používáme od září 2020 školní elektronický systém Bakaláři, v 1. třídě navíc „Deník prvňáčka“

• Pro placení celoškolních nebo třídních akcí, poplatků za školní družinu a školní kroužky využíváme výhradně 

systém „Školní elektronická pokladna“



• Školní jídelna: http://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/skolni-jidelna.html .

• Vedoucí školní jídelny: Lucie Slavíková, 739 454 974, lucie.slavikova@zsrabasova.cz
https://jidelny.me.cz/jidelna18/

http://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/skolni-jidelna.html
mailto:lucie.slavikova@zsrabasova.cz
https://jidelny.me.cz/jidelna18/


• Školní družina má 6 oddělení a využívá k činnosti účelně vybavené klubovny, prostorné chodby, tělocvičnu, hřiště a zahradu.

• Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Schönová, 727 806 351, jana.schonova@dobetice.zsrabasova.cz .

• Podrobné informace na webových stránkách školy: http://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/skolni-druzina.html .

• K vyzvedávání dětí z družiny využíváme čipový systém BELLhop

• Od 6.4. 2021 bude na webu předběžná přihláška do ŠD pro školní rok 2021 / 2022

• Poplatek: 190 Kč za měsíc (950 Kč za pololetí)

mailto:jana.schonova@dobetice.zsrabasova.cz
http://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/skolni-druzina.html






• Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Podaná ruka pro vaši 

budoucnost“. 

• Vzdělávací nabídku doplňuje široké spektrum zájmových útvarů a mnoho mimoškolních aktivit napříč ročníky (návštěvy 

kulturních představení, koncertů, sportovní soutěže, kurzy a výlety). Mezi tradiční akce patří také pořádání jarního a 

vánočního koncertu pro rodiče.



• Ve školním roce 2019/2020 byla obnovena činnost žákovského parlamentu (naše škola získala osvědčení „Škola 

pro demokracii“)



▪ Vybudování 2 venkovních učeben … březen – duben 2021

▪ Malování a drobné úpravy v jídelně … letní prázdniny 2021

▪ Zahájení realizace projektu „IROP – vybudování multimediální a ICT učebny“, výše dotace 5 988 259 Kč … hlavní práce 

proběhnou v průběhu letních prázdnin 2021 (vybudování počítačové sítě a učebny AJ)

▪ Realizace projektu „Dětský klub Dobětice“ z operačního programu Zaměstnanost (č. 03_19_107), výše dotace: 2 687 600 Kč … 

leden 2021, letní prázdniny 2021 (příměstské kempy), informace budou včas na webu

▪ Přípravy na oslavy 30. výročí školy (září 2021), soutěž žákovského parlamentu „30 stupňů ke zlaté“ … únor až srpen 2021

• V nejbližším období plánujeme:
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https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/


















+ sken dokladů (rodný list a kartičku 

zdravotní pojišťovny dítěte, občanský 

průkaz zákonného zástupce, apod.)

PO UKONČENÍ ŘÍZENÍ BUDOU TYTO 

DOKUMENTY ŘÁDNĚ SKARTOVÁNY







• Webové stránky školy

• Úřední deska (vestibul)

• Elektronický systém



např. nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělosti dítěte, … 

přílohy je nutné dodat nejpozději 

do 31.5. 2021
X
X
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V 1. ročníku se vyžaduje: 

• samostatné oblékání a svlékání

• základní hygienické návyky

• poslušnost, pozornost

• poznat své věci

• umět zavazovat boty

• znát cestu do školy

• znát adresu bydliště a celé jméno

• umět o něco požádat a poděkovat

• dodržovat správné sezení a držení tužky

• v případě špatné výslovnosti je nutná logopedická náprava
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