
2. základní škola, Rakovník, Husovo nám. 3 

(www.2zsrako.cz) 

 Vážení rodiče budoucích prvňáčků, blíží se čas rozhodnutí, do jaké školy své dítě zapíšete. Chtěli 

bychom přispět k Vaší větší informovanosti a pomoci při tak důležitém rozhodnutí. 

 

Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Otevřená kniha“, který klade důraz na 

získávání souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, jenž jsou klíčem k úspěšnosti v dalším životě 

žáka.  

 

Zápis do 1. ročníku 
se bude konat v budově Stará pošta Martinovského 176  

 ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 - 18.00 hod. 

 v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 - 17.00 hod 

K zápisu nezapomeňte: rodný list dítěte, občanský průkaz (k žádosti o odklad přineste doporučení z PPP 

                                        a od dětského  lékaře) 

Další informace a tiskopisy najdete na www.2zsrako.cz. 

 

Družina 

 ranní provoz již od 6.30 hod. přímo v budově Staré pošty  a v budově nové družiny na Žižkově náměstí 

 tvořivá práce s dětmi, bruslení, hry, vycházky, sáňkování…. 

 zájmový kroužek hudebně - dramatický, výtvarný, hra na zobcovou flétnu, přírodovědecký 

( více na www.2zsrako.cz v záložce Družina ) 

  

1. a 2. stupeň 

 pro 1. a 2. třídy samostatná budova (Stará pošta) – klidné, rodinné prostředí 

 žáci 1. tříd mohou zvolit výuku čtení a psaní analyticko – syntetickou nebo genetickou metodou 

(bližší informace získáte na www.2zsrako.cz, u zápisu do 1. ročníku, u p. uč. Fuksové) 

 moderní vybavení tříd (interaktivní tabule, audiovizuální vybavení,…), dvě nově vybavené počítačové 

učebny  

 pro budoucí prvňáčky setkání s učitelkami a budoucími spolužáky - zábavné odpoledne a  dílničky 

pro předškoláky 

 velký výběr kroužků: keramický, zdravotnický, pěvecký (pro 1. a 2. st.), atletický, gymnastický, košíková, 

atletika, volejbal, florbal, literární klub Klubíčko, fyzikální pokusy hrou, klub mladého diváka, anglický (pro 

1. a 2. třídu),  hra na zobcovou flétnu (pro 1. a 2. třídu) 

 žáci získávají ocenění v okresních, krajských i republikových sportovních a vědomostních soutěžích 

 péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami formou integrace v běžných třídách 

 žákům 1. ročníků slavnostní předávání pololetního vysvědčení v synagoze Rabasovy galerie 

 od 6. ročníku otevíráme pro nadané děti třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů 

 partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek – příprava k jazykovým zkouškám Cambridge 

English 

 cizí jazyky: angličtina, ruština, němčina, francouzština 

 pro žáky 6. ročníků adaptační kurz zaměřený na rizikové chování  

 pro žáky 7. ročníků lyžařský kurz 

 pro žáky 8. ročníků cykloturistický kurz 

 pro žáky 9. ročníků vodácký kurz 

 žáci 9. ročníků ukončí školní docházku prezentací absolventských prací  

 aktivně pomáháme žákům 9. tříd s výběrem povolání a se záležitostmi s tím spojenými 

 slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků v KC Rakovníku 

 škola je otevřena rodičovské veřejnosti – držitelka značky Rodiče vítáni 

 přírodní učebna 

http://www.2zsrako.cz/
http://www.2zsrako.cz/

