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VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2015/16
Úvod
Školní rok 2015/16 byl třetím rokem naší malé rodinné školy a přinesl opět nový
rozvoj. Především se nám podařilo otevřít II. stupeň – konkrétně 6. a 7. ročník. V
úterý 1. září se ke společnému zahájení nového školního roku spolu sešlo 23 dětí,
2 paní učitelky I. stupně, nově 2 slečny učitelky II.stupně, paní ředitelka a její
asistentka. V červnu jsme se loučili již s 27 žáky. Vlastně jsme stále znovu a
znovu jakoby na startovní čáře, jen už máme pár hodnotných zkušeností za
sebou. Během roku jich opět pár přibylo a nejen díky nim, ale i díky všem
spřízněným lidem a příznivým okolnostem, se nám podařilo prožít pěkný, velmi
plný rok.
Všichni dohromady jsme se rychle sžili a školní práce plynula v klidu a v
bezpečném rodinném prostředí naší školy. K dispozici jsme měli menší učebnu pro
třídu Delfínů, v níž byli žáci 1. a 2. ročníku, velkou učebnu pro třídu Šikulů, ve
které byli žáci 3., 4. a 5. ročníku, velkou multifunkční učebnu využívanou
převážně k výuce angličtiny a pohybovým aktivitám jsme letos využívali též pro
Pantery jako učebnu II.stupně, dále hernu pro školní družinu, jídelnu – výdejnu,
sociální zázemí, šatnu a ředitelnu. Hodiny tělocviku probíhaly v září, květnu a
červnu v přírodě a na městských sportovištích, od října do konce pololetí probíhal
kurz plavání, v únoru, březnu a dubnu jsme využívali tělocvičnu TJ Sokol.
Obědy jsme v tomto školním roce dováželi 3 x týdně z jídelny Biovegetka, kde je
jídlo bezmasé, ale výživově vyvážené, hodnotné a v bio kvalitě, 2 x týdně z Domu

pro seniory Mariánské Lázně, kde je možné si vybrat ze 4 klasických jídel.
Obědvali jsme všichni pospolu po 5. vyučovací hodině, během níž se děti v rámci
družiny postaraly o přípravu stolů a pití a učily se zároveň zásadám slušného
chování a stolování.
Školní družinu využívali všichni žáci I. stupně, její provoz byl od 12.00 do 15.30
hodin.
Odpoledne po 15.30 se mohli naši žáci zapojit do zájmové činnosti rodinného
centra Čtyřlístek.
Mezi velmi oblíbené patřil tradičně kroužek všestranného cvičení v tělocvičně TJ
Sokol a jazykové kurzy.

Kdo tu s námi byl ?
Mgr. Lucie Straková – zřizovatelka a ředitelka školy
-

vyučující Aj, tělocviku
výchovný poradce
Mgr. Jana Šályová – třídní a kmenová učitelka třídy Delfínů (I. stupeň – 1. a 2.
ročník)
Mgr. Jana Benešová – třídní a kmenová učitelka třídy Šikulů (I. stupeň – 3.-5.
ročník)
- během roku dokončila s vyznamenáním magisterské studium učitelství I.stupně
Lucie Odehnalová – třídní učitelka 6. ročníku, asistentka pedagoga, vychovatelka
ŠD
- vyučující Čj, D, Nj, Z, ČaS, Vv
Ing. Eva Coufalová – třídní učitelka 7. ročníku
- vyučující Aj, M, F, Př, T, Hv
Mgr. Zuzka Kalenská – externí vyučující etické výchovy

Helena Skalová – zástupkyně ředitelky pro věci nepedagogické, starající se též o
výdej jídla
Anežka Tippanová, Lucie Oblištilová – uklízečky, bez nichž by to nešlo

Žáci, kteří navštěvovali naši školu v tomto školním roce:
třída DELFÍNI: Maik Rosenberg, Štěpán Koranda, Egor Gorbatchev, Míša Pajerová,
Viktorka Zoe Vojtaššáková , Sebastián Klen (jen I.pololetí),David Milfait, Aleš

Troller, Liduška Baxová, Natálka Břešťanská, Hanička
Zitterbartová.

Řeháková, Sandra

třída ŠIKULOVÉ: Klárka Straková, Honzík Vaško, Eliška Petrová (jen I.pololetí),
Zuzana Skalová, Eliška Richterová, Ema Zábranská, Terka Straková, Leona
Korandová, Šimon Řehák, Petr Palaj, Matyáš Slepička (jen I.pololetí)
studijní skupina PANTEŘI (6. a 7. ročník): Jan Pavlík, Vojta Pouchlý, Izabela
Pertlíková, Helena Pertlíková, Veronika Straková, Šárka Linhartová, Františka
Hrubá
Rovněž tu s námi byly další bytosti vyžadující naši lásku a péči – Baruška
Straková(nejmladší dítko přicházející pravidelně do školy), rybičky, želva Jája a
králičice Bobina. A všichni, kdo přišli, pomohli a odešli – Mírek Štěpánek, František
Kopic, Zdena Korandová, René Milfait, Katka Marzová, Patrik Klen, Jirka Roubínek,
Kristýna Trollerová, Honza Troller, Ivana Milfaitová, Rosťa Skala a další. DĚKUJEME!

A co jsme celý ten dlouhý rok dělali?
Kromě toho, že jsme se samozřejmě pilně učili a snažili se naplňovat náš školní
vzdělávací plán „Krok za krokem spolu k cíli“, jsme také organizovali a účastnili se
různých akcí, výletů, exkurzí, soutěží, divadelních představení a dalších.

2. - 4.9. 2015 – adaptační dny – školní rok jsme zahájili vzájemným poznáváním
se mimo školní lavice pomocí her a výletů
15.9. 2015 jsme se vrátili do školky – Delfínci navštívili školku Pramínek a shlédli
společně divadelní představení Divadlo - Letadlo.
16. a 17. 9. 2015 – „Každý svého zdraví strůjcem“ – popovídání si o stravě a
životním stylu s výživovou poradkyní.
9.10. 2015 – nás navštívila česká spisovatelka literatury pro děti Lenka KoskováTřísková a užili jsme si krásný čas s jejím autorským čtením
12. – 18. 10. 2015 se žáci od 3. ročníku vypravili na týdenní pobyt s výukou
angličtiny do Anglie. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek.
27. 10. 2015 jsme si společně s dětmi zařádili při Halloweenské noci. Večerní
stezka odvahy v maskách na rozhlednu Hamelika byla zakončena hostinou duchů
a příšer a přenocováním ve škole.
7. 11. 2015 proběhl tradiční Den otevřených dveří. Otevřeli jsme dveře školy pro
širokou veřejnost. Návštěvníkům jsme ukázali prostory školy a připravili jsme si
pro ně bohatý program – vypravování, divadlo, setkání se zvířátky, malování na
stěnu, občerstvení.
10. 11. 2015 si přišla výživová poradkyně popovídat s žáky II.stupně
14. 11. 2015 proběhl v prostorách školy 1.ročník festivalu Milujeme život, který se
vydařil svým programem i návštěvností.
19. 11. 2015 navštívili Delfínci Městskou knihovnu a seznámili se s její činností

21. 11. 2015 proběhl v našich prostorách ve spolupráci s asociací Kritické myšlení
vzdělávací seminář pro pedagogy „Aby nás učení bavilo“.
25. 11. 2015 jsme navštívili taneční představení „Listopad“
4. 12. 2015 se naše škola zúčastnila městské akce – Vánoční trhy. Zapojila se do
výtvarné přehlídky na téma „Mikuláš a jeho družina“ a využila prostoru a
připravila veřejné vystoupení. Děti zazpívaly koledy a zahrály v angličtině
pohádku „Prodavačka zápalek“ proloženou anglickými vánočními písněmi.
7. - 11. 12. 2015 se L.Straková, E.Coufalová a H.Skalová vypravily na návštěvu
soukromé dvojjazyčné školy Wonderland v Bratislavě. Vstřícnost a přijetí školy
bylo úžasné, sdílely jsme své zkušenosti, podobnosti i odlišnosti a přivezly jsme si
spoustu podnětů.
18. 12. 2015 neformální předvánoční setkání s rodiči proběhlo v tělocvičně TJ
Sokol Mariánské Lázně. Děti předvedly ještě jednou v klidu uzavřeného prostoru
vánoční pásmo, připravené pro Vánoční trhy a po té probíhala volná zábava.
21.12. 2015 naši školu navštívilo hudební seskupení pod vedením pana Zdeňka
Pešky (jehož členkou je též paní učitelka Jana Šályová), které pro nás připravilo
interaktivní vánoční koncert. Provázela jej skvělá nálada, děti i hudebníci zpívaly
a náramně si spolu užily téměř 2 hodiny. Po sléze děti ozdobily vánoční stromek,
u kterého se druhý den sešly naposledy v tomto roce.
19. 1. 2016 nás navštívila mateřská školka Slunečnice se svými předškoláčky,
kteří se rozptýlili po škole a pozorovali dění.
26. 1. 2016 k nám podobně zavítaly děti z MŠ Úšovice.
5.a 6. 2. 2016 se uskutečnil zápis do 1.ročníku. Pro budoucí prvňáčky jsme
připravili pohádkovou procházku. Červená Karkulka děti doprovázela lesem až
k babičce do její chaloupky. Vlk naštěstí nikomu neublížil a děti většinou zvládly
všechny nachystané úkoly. K zápisu přišlo 7 dětí- budoucích prvňáčků.
19.2. 2016 proběhl karneval pro děti I. stupně.
26.2. 2016 prožily děti příjemnou hodinu s vyprávěním o včelách. Mohly si
prohlédnout veškeré včelařovi pomůcky a dozvědět se mnoho zajímavostí
z úst paní Katky Dvořákové – lesní pedagožky.
16.3. 2016 děti navštívily Městskou knihovnu, kde měly připravený program
23.3. 2016 děti ze třídy Delfínů a Panterů shlédly výstavu „Road Show“
v Městském muzeu, zaměřenou na matematicko – fyzikální tématiku. Zmenšený
IQ park děti velmi zaujal a vyměřená hodina a půl zde uběhla až příliš rychle.
Třída Šikulů výstavu navštívila 20. 4. 2016.
15.4.2016 jsme se zapojili do celostátní akce Čisté Česko a uklidili jsme prostor
parku v Tyršově ulici a les kolem cest k Medvědímu prameni, kde jsme se ohřáli u
ohně a snědli oběd.
21.4. 2016 nás potěšilo a poučilo divadelní představení Pražského komorního
baletu, které jsme viděli v Městském divadle v Mariánských Lázních.
2., a 3.5. 2016 – ředitelské volno. Využili jsme jej ke vzájemnému sdílení nových
poznatků a zkušeností nabytých během celoročního sebevzdělávání.

5. 5. 2016 přiblížit problematiku pěstounských rodin nám přišly sociální
pracovnice z centra Pro rodinu, které s pěstounskými rodinami pracuje. V jejich
péči jsou také 4 žáci naší školy.
20.5. 2016 za finanční spoluúčasti Městského úřadu jsme organizovali 2.ročník
Prelát Cupu v prostorách Prelátova pramene – setkání několika tříd z přednostně
malých škol z okolí Mariánských Lázní. Pro děti zde byly připraveny netradiční
soutěže a hry. Sešlo se celkem 70 dětí s pedagogy. Počasí dokreslilo příjemnou
přátelskou atmosféru této akce, která se vydařila a všem účastníkům líbila.
20. a 21. 5. 2016 proběhl v našich prostorách ve spolupráci s Rodinným centrem
Čtyřlístek 2. ročník festivalu „Dny respektu k porodu“, který sestával z besed i
praktických seminářů týkajících se témat spojených s ženstvím.
24.5. 2016 se celá škola věnovala projektovému dni s ekologickou tématikou.
Podařilo se nám vyrobit hmyzí hotel na naši školní zahrádku, uvařit ekologický
prostředek na mytí nádobí, kterým jsme naplnili námi vyrobené nádoby a
obdarovali jím 2 lesní školky, ušít si nákupní tašky ze zbytkových látek, zasadit
několik lip v prostoru Prelátova pramene, vše zdokumentovat na plakát a
závěrem celým projektem vyhrát 1. místo v ekologické soutěži „Dárek pro Zemi“
2. 6. 2016 jsme se zúčastnili programu ZUŠ Děti dětem jako diváci a někteří i jako
účinkující.
6. 6. 2016 proběhla 3 představení našich žáků – členů divadelní party English
Drama Group. Připravili si pásmo složené z vtipů, pohádek a písní a předvedli jej
pro MŠ, ostatní žáky školy a pro rodiče.
8.6. 2016 byli naši prvňáčkové slavnostně pasováni na čtenáře v Městské
knihovně.
16. 6. 2016 jsme měli tu čest opět uvítat pana Z. Pešku a jeho hudební seskupení,
kteří nám přišli přednést „malý letní koncert“, během něhož mohly být děti
rovněž aktivní.
Ve dnech 21.-24.6. 2016 jsme byli na školním výletě na Berounsku. Cestovali
jsme vlakem, navštívili lesní školku v Řevnicích Země země, Prahu, výstavu
Titanik, Karlštejn, Branov, hostinec U rozvědčíka, Berounský bazén. Ti, co se
nechtěli nebo nemohli účastnit vícedenního výletu, podnikali každý den malé
výlety v okolí Mariánských Lázní. Počasí bylo nádherné, letní a pomohlo
k vydařenému závěru školního roku.
Vysvědčení jsme dětem předali 28. 6. a zbylé dva dny věnovali přestavbě a
přípravě nové učebny pro příští školní rok.

Jak se žákům dařilo?
Pokud máme na mysli jen výsledky vzdělávání, byly následující:
Z celkového počtu 27 žáků jich 14 prospělo s vyznamenáním, 13 žáků prospělo.
Jinak nás provázela řada malých osobních úspěchů a proměn, které nám všem
přinášely velkou radost.

Jak jsme si vedli v očích České školní inspekce?
Kontroly České školní inspekce proběhly
- 3. 3 2016
– 3. 5. 2016

Jak jsme vyšli s penězi?
VÝDAJE
2 049 071,- Kč

PŘÍJMY
2 199 023,12 Kč

Závěrem přeji naší škole hodně přívrženců, nadšenců, nápadů a sil do dalšího
školního roku 2016/17.

Mgr. Lucie Straková, ředitelka školy

