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Venkovní učebna










čtyřtřídní škola
vlastní školní vzdělávací program „UČÍME SE PRO ŢIVOT“
výuka ve třídách a venkovní učebně
menší počet ţáků ve třídě umoţňuje individuální přístup ke
kaţdému dítěti ve srovnání s úplnými ZŠ
nepovinné předměty: anglický jazyk, ambulantně nápravná péče
zájmové krouţky: výtvarný, počítačový, keramický, dramatický,
šachový, zdravotnický, pohybové hry
zapojení do projektů EU: Mléko pro evropské školy, Ovoce do škol
sběrové soutěţe
pravidelné akce ZŠ: slavnostní zahájení školního roku, drakiáda,
Halloween, mikulášská nadílka, vánoční a velikonoční dílny, týden
otevřených dveří, vánoční besídky a nadílka, Strom pro zvířátka,
Setkání u vánočního stromu, zápis do 1. třídy, karneval, návštěva
místní knihovny, plavecký výcvik, soutěţe a olympiády, kulturní
akce, Den dětí, vybíjená o pohár malotřídních škol, školní výlet,
slavnostní ukončení školního roku
spolupráce s MŠ a jinými malotřídními školami
prezentace školy v tisku a na internetových stránkách školy
http://skola.obecholoubkov.cz

Vyrábění šperků

jedno oddělení
pravidelný provoz 6:00 – 7:30, 11:40 – 16:00 hodin
vlastní výchovně vzdělávací program pro zájmové vzdělávání
roční plán „NEJSME NA SVĚTĚ SAMI“
rozmanitá činnost

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov,
okres Rokycany, příspěvková organizace je malou školou,
v níţ je nutná úzká spolupráce dětí, pedagogů, rodičů a
obce. Koncepcí mateřské školy je dovést děti na konci
jejich předškolního období k získání fyzické, psychické a
sociální samostatnosti přiměřené věku a získání základů,
které jsou důleţité pro jejich další rozvoj, učení, pro ţivot
a vzdělání. Dlouhodobým cílem je vytváření pohodového
prostředí, komunikace, naslouchání, zdravá výţiva,
spolupráce s rodinou a základní školou. Pro velký zájem
o mateřskou školu ze strany rodičů bude navýšena
kapacita o pět dětí. Koncepcí základní školy je tzv. „škola
pro ţivot“. Chceme, aby všechny dovednosti a znalosti
ţáků získané ve výuce formou efektivních metod, byly
v ţivotě dobře uplatnitelné. Vytváříme vhodné podmínky
pro ţáky talentované i pro ţáky s menším nadáním.
Co naše škola nabízí? Nadstandardní počet
zájmových krouţků, nepovinné předměty, celodenní
pobyt ve školní druţině, výborné obědy ve školní jídelně,
mnoho zajímavých akcí během školního roku, vyuţití
počítačové učebny, tělocvičny, školního hřiště a
venkovní učebny. Dlouhodobým cílem je nejen
zachování školy, ale také její modernizace, vzájemná
spolupráce, všestranný rozvoj ţáků, mimoškolní činnosti
a podpora vzdělávání zaměstnanců. Z těchto důvodů
jsme se zapojili do několika projektů EU.
Není nám lhostejný malý počet ţáků. Věříme,
ţe v budoucnu dětí ve škole přibyde. Obec Holoubkov,
která je zřizovatelem, se o všechny součásti školského
zařízení pečlivě stará. Velmi si toho váţíme a svému
zřizovateli děkujeme.

ŠKOLNÍ DRUŽINA







VYDANÝ U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ŠKOLY V HOLOUBKOVĚ

Mgr. Dagmar Kořánová, ředitelka školy

Jarní čarování

Školní zpravodaj Vydal: Obecní úřad v Holoubkově u příleţitosti 125. výročí zaloţení školy v Holoubkově
Podklady dodala Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace
Náklad: 300 výtisků Vyšlo v červnu 2011
Tisk KOLDUŠEK, Plzeňská 334, Rokycany, www.koldusek.cz

HISTORIE ŠKOLY V HOLOUBKOVĚ
V letošním roce si připomínáme 125.
výročí
zaloţení
školy
v Holoubkově.
Holoubkov byl v minulosti tzv. „přiškolen“
k Mýtu a všechny děti z Holoubkova docházely
do školy do Mýta. Jak se Holoubkov rozrůstal,
přibývalo i dětí, a proto bylo moţno pomýšlet
na zřízení školy a doufat, ţe za panování císaře
a krále Františka Josefa I. se i Holoubkovu
„dostane dobrodiní míti vlastní školu“. Proto se
zastupitelstvo obce 28. září roku 1885 usneslo podat ţádost „o vyškolení“ z Mýta a zřídit samostatnou školu
v Holoubkově. Zastupitelstvo obce k tomuto kroku získalo podporu, a tak c.k. zemská školní rada za souhlasu
veleslavného výboru 10. prosince 1885 pod číslem 8694 „vyškolila“ obec Holoubkov ze školní obce Mýto a povolila
zříditi v Holoubkově samostatnou dvojtřídní školu. Obecní zastupitelstvo bylo také vyzváno, aby zvolilo místní školní
radu, coţ také neprodleně učinilo a do této místní školní rady byl zvolen tehdejší starosta obce p. František Lang - majitel
hospodářství v Holoubkově a další významní občané obce. Tato školní rada po svém zasedání se všemoţně snaţila, aby
se v Holoubkově začalo s vyučováním co nejdříve.
Začátkem roku 1886 se podařilo pronajmout dům č.p. 9 patřící Maxmilianu Hopfengärtnerovi, opatřit školní
nábytek pro dvě třídy, a tak bylo moţno otevřít školu v neobvyklý čas 15. února 1886. Zatímním řídícím učitelem
jmenovala c.k. okresní školní rada pro místní školu p. Antonína Sýkoru, učitele ze Strašic. Všech dětí školou povinných
bylo v tom čase v Holoubkově celkem 118. V uvedený den se děti a řada význačných hostů ze širokého okolí
shromáţdily v této pronajaté škole a po proběhlé slavnosti včetně mše v mýtském kostele bylo zahájeno vyučování.
Budova č.p. 9 stála vedle dnešního Army Shopu, byla v nedávné minulosti demolována a na jejím místě stojí nový dům
manţelů Vondráškových. Místní školní rada však usilovala o to, aby zdejší škola měla vlastní a i vhodnější budovu.
Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě nové budovy školy. Bylo rozhodnuto, ţe nová škola bude stát na
obecním pozemku, kde stál zchátralý domek č.p. 14 tzv. „obecní pastouška“. Tento byl demolován a na tomto místě byla
v roce 1887 zahájena výstavba nové školní budovy. Stavba byla obcí zadána k realizaci staviteli p. Karlu Malému
z Kařeza za cenu 11 460 zlatých. Plány stavby dle zadání školní rady byly zpracovány geometrem p. Matějem Hatinou
z Hořovic. V budově byly 3 učebny, byty pro správce školy a druhého učitele a kabinet. Výstavba nové školní budovy
trvala více jak 2 roky do 1. září 1889, kdy byla tato nová budova školy slavnostně otevřena a začalo se v ní vyučovat.
A jak šel vývoj školy a školství v obci v rámcovém průřezu dále? Obec se rozrůstala a dětí ve škole přibývalo.
V roce 1898 naši školu jiţ navštěvovalo 189 ţáků. V období 1. světové války počet ţáků poklesl na cca 120 ţáků. Ţáci
školy pod dozorem učitelů také sbírali jahodníkové, borůvkové a ostruţinové listí a odvar z tohoto usušeného listí pili
vojáci na frontě jako čaj. Učitelé se podíleli i na soupisu zásob potravin v obci. V období 1. republiky dále klesal počet
ţáků. V roce 1925 bylo rozhodnuto, ţe ţáci II. a III. třídy budou vyučováni společně v jedné třídě jedním učitelem.
Všichni ţáci se učili tedy jen ve dvou třídách, přičemţ do jedné třídy chodilo 41 ţáků a do druhé 44. Celkový počet ţáků
školy byl tedy 85 dětí. V roce 1928 měla škola 63 ţáků ve dvou třídách. Ve školním roce 1938/1939 byla naše obec
přičleněna k újezdní měšťanské škole v Mýtě, která zahájila dnem 1. září 1938. Následkem zřízení újezdní měšťanské
školy v Mýtě a přičlenění k ní holoubkovské školy změnila se kategorie zdejší školy na obecnou školu s pěti postupnými
ročníky. V době okupace republiky fašistickým Německem byla škola obydlena německým vojskem aţ do 12. dubna
1939 a ve škole se nevyučovalo. Podobně i v závěru 2. světové války v roce 1945, kdy se ve škole od března do května
nevyučovalo a ve škole byli ubytovaní uprchlíci a německá armáda.
Po osvobození Holoubkova Sovětskou armádou 10. května 1945 byla škola vyklizena a pod vedením řídícího
učitele Aloise Hekknera opětovně zahájeno vyučování. Do dvou tříd s pěti postupnými ročníky chodilo tehdy 51 ţáků.
Po válce a zejména v 70. a 80. letech minulého století nastal velký rozvoj Holoubkova a zejména bytové výstavby v obci.
Rozšířením obce a tehdejší propopulační politikou státu dětí v obci rapidně přibývalo a stávající škola v obci jiţ
nevyhovovala novým podmínkám. Proto tehdejší národní výbor v obci za podpory příslušných orgánů rozhodl v r. 1970
provést generální opravu a dostavbu Základní školy v Holoubkově. Práce byly zahájeny po ukončení školního roku
v červnu 1971. Ve školním roce 1971/1972 nebylo moţné z důvodu rozsáhlých stavebních prací v budově školy
vyučovat, proto bylo vyučování prováděno odděleně na několika vhodných místech v obci. Práce na výstavbě v podstatě
nové školy byly dokončeny v srpnu 1972. V budově je pět tříd, nová tělocvična, šatny, sociální zařízení budovy a byt
ředitele školy. Nová budova školy byla slavnostně otevřena 1. září 1972 a zahájeno vyučování v nových podmínkách, ve
kterých působí škola i dnes. Obec se o školu dobře stará, dbá o její vybavenost a stav budovy. Význačnou opravou prošla
budova školy mj. o prázdninách v roce 2009. U školy bylo také vybudováno pěkné školní dětské hřiště, které je dětmi
vyuţíváno při vyučování i ve volném čase.
Zpracoval: Miroslav Vild

MATEŘSKÁ ŠKOLA







Karneval

3 třídy
celodenní pravidelný provoz 6:00 – 15:45 hodin
přijímány jsou děti od 3 let
přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných matek
s trvalým bydlištěm v Holoubkově a děti, které budou
pokračovat ve školní docházce v ZŠ Holoubkov
vlastní školní vzdělávací program „ŢIJEME
S PŘÍRODOU“
pravidelné akce MŠ: keramika, solná jeskyně,
Uspávání broučků, mikulášská nadílka, vánoční
setkání s rodiči, besídky a nadílka, Setkání
u vánočního stromu, návštěva budoucích prvňáčků
v ZŠ, Masopust, Velikonoce, týden otevřených dveří,
zápis do MŠ, Slet čarodějnic, Den dětí - zábavné hry,
školní výlet, rozloučení s předškoláky

Mikulášská nadílka

Návštěva předškoláků ve škole

ŠKOLNÍ JÍDELNA




Oblíbený oběd

obědy pro školní i cizí strávníky
dopolední a odpolední svačiny pro mateřskou školu
pečení dobrot na školní akce

Pohoštění při otvírání dětského hřiště

