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• Základní škola Rabasova je úplná škola s devíti postupnými ročníky. V současné době navštěvuje školu 482 žáků.

• Rozsáhlou školní budovu tvoří několik pavilonů. Součástí školy je zahrada a víceúčelový sportovní areál. 

• Výuka probíhá v kmenových i odborných učebnách (fyzika, chemie, přírodopis, cizí jazyky, hudební a výtvarná výchova, 

ICT, pracovní činnosti). Tělesná výuka se realizuje ve dvou prostorných tělocvičnách. 

• Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi či dataprojektory. 

• Od minulého školního roku zpestřujeme výuku ve venkovních učebnách. 

• 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


• Usilujeme o vylepšení podmínek pro vyučování, pobyt žáků ve školní družině i pro jejich volnočasové aktivity. 

• Školu průběžně modernizujeme, zlepšujeme estetický vzhled budovy, snažíme se o podnětné a tvůrčí prostředí. 

• V květnu 2018 byla dokončena rekonstrukce školního hřiště. To má svého správce, je přístupné veřejnosti a nabízí 

možnost pronájmu venkovní plochy. 

• V průběhu letních prázdnin 2020 došlo k úpravě sociálního zařízení na 1. stupni. 

• Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici školní knihovnu, která nabízí cca 2 800 titulů. Významná rekonstrukce 

jejího zázemí proběhla v únoru roku 2021. Knižní fond je průběžně doplňován s ohledem na plnění vzdělávacích cílů a s 

přihlédnutím k preferencím čtenářů. 

• Na jaře roku 2021 prošly zásadní úpravou šatní prostory, vzhled přes letní prázdniny 2022 změnila také školní jídelna.

• V únoru 2022 byla slavnostně otevřena multimediální a ICT učebna. Učebnu vybavenou moderní technikou doplňuje 

rekonstruovaný kabinet, bezbariérová toaleta a také nová počítačová síť v celé škole.

• V uplynulém školním roce byly provedeny další úpravy venkovního areálu a obou tělocvičen.



Virtuální prohlídka školy: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/Album/7451783

https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/Album/7451783


• Pro vedení ŽK a TK používáme od září 2020 školní elektronický systém Bakaláři

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

systém „Školní elektronická pokladna“



• Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně. 

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

• Vedoucí školní jídelny: Lucie Slavíková, 739 454 974, lucie.slavikova@zsrabasova.cz

• Platby i objednávky jídel mohou probíhat také elektronicky.

https://jidelny.me.cz/jidelna18/

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


• V lednu 2022 jsme se registrovali do programu Skutečně zdravá škola

https://www.skutecnezdravaskola.cz/


• Školní družina má 5 oddělení a využívá pro svou činnost účelně vybavené klubovny, prostorné chodby, tělocvičny, zahradu s altánem 

a okolí školy. Součástí provozu družiny je čipový systém. 

• 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 1.4. 2023 bude na webu předběžná přihláška do ŠD pro školní rok 2023 / 2024.

• Poplatek: 200 Kč za měsíc (1 000 Kč za pololetí)

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


Školní družina: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1142550

https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1142550


• Žáci se vyučují podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Podaná ruka pro vaši 

budoucnost“, jeho prostřednictvím usilujeme o rozvíjení osobnosti a o podporu individuality každého žáka. 

• Cizí jazyky: Aj (1. a 2. třídy jako kroužek příp. nepovinný předmět 1 hodina týdně, od 3. do 9. třídy 3 hodiny týdně), Nj (od 7. do 9. třídy 2 hodiny 

týdně)

• Plavání: v rámci Tv v 3. třídě (celý školní rok), kroužek (4. a 5. třída)

• Škola v přírodě: od školního roku 2022 / 2023 – na přelomu května a června vyjede téměř celý 1. stupeň (cca 165 ž.)

• Sportovní kurzy: lyžařský (4. – 9. třídy, leden), sportovní (6. – 9. třídy, květen a září)

• Ctíme lety prověřené vzdělávací a kulturní akce, mezi ty tradiční patří Vánoce ve škole, sportovní soutěž Vánoční laťka, 

Velikonoce ve škole nebo Školní jarmark. 

• Zájemci o sport se mohou zúčastnit lyžařského a sportovního kurzu. 

• Podporujeme také mimoškolní zájmovou činnost (široká nabídka kroužků).

• Zájemci z řad žáků mohu navštěvovat hodiny doučování. 

• Vzdělávací nabídku doplňuje široké spektrum mimoškolních aktivit (exkurze, návštěvy kulturních představení, sportovní 

soutěže či výlety) a kroužků. Několik z nich zajišťují také externí organizace.



Akce školy: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1142546

https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1142546






Akce tříd (1. stupeň): https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1142547

https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1142547


Akce tříd (2. stupeň): https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1142548

https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/1142548


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

pro demokracii“)



▪ v rámci konání zápisu do 1. tříd pro rodiče budoucích prvňáků v úterý 11.4. 2023 Den otevřených dveří 

▪ ve čtvrtek 11.5. 2023 společnou akci s MŠ Dobětice pro předškoláky, žáky 1. stupně a jejich rodiče

▪ pro rodiče budoucích prvňáků v úterý 13. 6. 2023 třídní schůzky a v úterý 20. 6. 2023 pro budoucí prvňáky Školu 

nanečisto

▪ vybudovat boulderovací stěnu u školního hřiště (do června 2023)

▪ spustit nové webové stránky (do června 2023)

▪ uskutečnit opravu sociálních zařízení u tělocvičen (červenec 2023)

▪ nadále zlepšovat a modernizovat estetický vzhled školy

▪ pro příští školní rok rozšířit nabídku kroužků

▪ vybudovat další venkovní učebny a workoutové hřiště (projekt máme připraven)

▪ připravit žádosti o dotace (IROP) na vybudování učebny přírodních věd (fyzika, chemie, přírodopis) a učebny pro 

polytechnicky zaměřenou výuku (dílny, robotika, virtuální realita) 

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

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


















Webové stránky
(možnost rezervace na určitý čas, informace budou k dispozici v průběhu března)







• Webové stránky školy

• Úřední deska (vestibul)

• Elektronický systém



např. nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělosti dítěte, … 

přílohy je nutné dodat nejpozději 

do 31.5. 2023
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









GENETICKÁ METODA ČTENÍ

• Josef Kožíšek 

• počátek 20 st. 

• hledá způsob k zábavnému a smysluplnému čtení 
dětí již v prvním pololetí  1. ročníku ZŠ



• první 4 měsíce se učí pouze velká 
tiskací písmena

• po tuto dobu nacvičují uvolňovací 
cviky a nejsou zatěžováni psacím 
písmem

• slova se neslabikují, ale hláskují

• vyhláskuje D-O-M-E-Č-E-K přečte 
domeček

• hravá forma nácviku čtení

GENETICKÁ METODA ČTENÍ



• v prosinci si přečtou jakýkoli text

• podpora čtení s porozuměním

• radost ze čtení

• v lednu přechod na malá tiskací 
písmena

GENETICKÁ METODA ČTENÍ



GENETICKÁ METODA  X  ANALYTICKO-SYNTETICKÁ 

• porovnání slabikáře (vpravo) s 
učebnicí pro genetickou metodu 
(vlevo)

• stejné výukové období – prosinec

• text učebnice pro genetickou 
metodu dává více prostoru pro 
čtení s porozuměním 

• radost a příjemný prožitek z 
přečteného



GENETICKÁ METODA  X  ANALYTICKO-SYNTETICKÁ
SHRNUTÍ  

ANALYTICKO-SYNTETICKÁ
• slabikování      te – ta = teta

• 4 tvary písmen najednou

• krátká doba na uvolnění ruky

• výuka psacího písma začíná již počátkem října, kdy 
ruka není dostatečně uvolněná

• dlouho trvá než jsou děti schopny číst smysluplný 
text

• děti více spoléhají na pomoc učitele – zapíše jim 
vzkaz, podepíše práce, ….

GENETICKÁ METODA
• hláskování celého slova najednou

T-E-T-A = TETA

• učí se nejdříve jen velká tiskací písmena

• dostatek času na uvolnění ruky

• výuka psacího písma začíná po Vánocích

• čtení s porozuměním

• velká motivace – rychlý nástup čtení děti 
motivuje – píší si vzkazy, apod.
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