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VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2013/14
Úvod
Školní rok 2013/14 byl prvním rokem naší školy – ZŠ Čtyřlístek. V únoru 2013 byla škola zapsána do
rejstříku školských zařízení, na jaře 2013 jsme hledali nové prostory, z důvodu změny majitele
nemovitosti, ve které jsme školu plánovali. Času nebylo nazbyt, ale podařilo se najít vhodné prostory
v budově České pošty v Poštovní ulici 160, Mariánské Lázně. Během léta jsme svépomocí a s
nasazením veškerých sil upravili bývalé poštovní učiliště (vybudovali sociální zázemí, vyklidili,
vymalovali, vyčistili a vybavili vším potřebným pro výuku). 2. září 2013 stáli na prahu naší nové školy,
připraveni strávit společně příjemný rok, paní ředitelka Mgr. Lucie Straková, paní učitelka Mgr. Jana
Šályová, šest dětí - z toho 2 „prvňáčci“, 3 „třeťáčci“, 1 „čtvrťák“, a v neposlední řadě paní asistentka
Stáňa Páníková.

Naše nové zázemí
Všichni dohromady jsme se rychle sžili a školní práce plynula v klidu a v bezpečném rodinném
prostředí naší školy. K dispozici jsme měli velkou učebnu pro většinu hodin naší málotřídní školy,
menší učebničku pro školní družinu, šatnu a ředitelnu. Využívali jsme také multifunkční učebnu –
cvičebnu, kterou má v pronájmu rodinné centrum Čtyřlístek, se kterým úzce spolupracujeme a
recipročně umožňujeme RC využívat naší učebny v odpoledních hodinách. Tato multifunkční učebna
není vybavena klasickým školním nábytkem, ale kuchyňským koutem hracím koutkem se skluzavkou,
žebřinami, hrazdou, trampolínou a tělocvičným náčiním. Ve cvičebně probíhaly zejména hodiny Aj,

přestávky a některé hodiny tělocviku. Většina hodin tělocviku probíhala v tělocvičně TJ Sokol
Mariánské Lázně a částečně v přírodě. Ve společných prostorách ZŠ A RC jsou relaxační koutky
(hamaka – houpací síť, bunkr, koutek deskových her, odpočívací pohovky), kterých mohou využívat
všichni návštěvníci.
Obědy jsme pro tento rok řešili docházením do nedaleké jídelny Biovegetka. Jídlo zde je bezmasé, ale
výživově vyvážené, hodnotné a v bio kvalitě. Děti si rozdělily přípravu stolu a servírování jídla a pití a
učily se zároveň zásadám slušného chování a stolování. I když jsme z počátku měli obavy z
pravidelného přesunu do jídelny, nakonec se nám všem procházka před obědem a společné
stolování velmi líbilo.
Školní družinu využívali všichni naši žáci, její provoz byl však vzhledem k nízkému počtu žáků omezen
na 2 hodiny denně, od 12 do 14hodin. V rámci družiny byl i přesun na oběd do Biovegetky.
Odpoledne mohli naši žáci využívat nabídky zájmové činnosti a kurzů rodinného centra Čtyřlístek.
Navštěvován byl hlavně indiánský kroužek, jazykové kurzy Aj a Nj, taneční kroužek a English Drama
Group.

A kdo zde s námi byl
Pedagogický sbor jak už bylo řečeno sestával ze tří pedagogických pracovnic:
Mgr. Lucie Straková – zřizovatelka a ředitelka školy
- vyučující Aj, tělocviku, informatiky a tvoření
Mgr. Jana Šályová – třídní učitelka
- vyučující Čj, M, Člověk a svět, Hv a Vv
Stanislava Páníková – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Žáků se v prvním roce sešlo 6:
1.ročník: Klárka Straková, Honzík Vaško
3.ročník: Terka Straková, Leonka Korandová, Šimon Řehák
4.ročník: Matěj Gucu

V březnu k nám přibyla nová síla pro administrativu a úklid – Helena Skalová.
Rovněž tu s námi byly rybičky a vodní želva, o něž se s radostí společně staráme.

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.

8. 10. 2013 jsme navštívili Městské divadlo v Mar. Lázních a shlédli pohádkové představení
25. 10. 2013 se odehrála Halloween party. Děti s paní učitelkou Strakovou připravily oslavu, přinesly
si do školy dobroty, spacáky a pyžama a z pátku na sobotu ve škole přespaly. V páteční podvečer se
sešly v maskách a vykonaly ve tmě pouť na rozhlednu Hamelika, kde vzpomněly na své blízké.
23. 11. 2013 se konal Den otevřených dveří, v rámci kterého probíhal výtvarný workshop. Návštěvníci
si krom prohlídky celé školy mohli též zacvičit ve cvičebně, vytvořit skákající opičku, namalovat
mandalu, vyrobit adventní věnec a zapojit se do výzdoby školní chodby – vzít štětec a barvy a malovat
společné dílo na stěny. Akce se nám i zúčastněným velmi líbila a určitě se stane tradicí.
Čtrnáct dní v listopadu a prosinci jsme hostili ve svých prostorách putovní výstavu nejdelšího českého
leporela tvořeného dětmi z různých škol , školek a mateřských či rodinných center - Barevný svět . I
naši žáci měli v leporelu své obrázky, které tvořili ještě v rámci činnosti rodinného centra Čtyřlístek na
jaře 2013. Výstava se vinula chodbou školy a velmi jí to zde slušelo. 15. 6. byla výstava slavnostně
zakončena na pražském Vyšehradě. Zapojili jsme se též s našimi dětmi a ve spolupráci s RC připravili
taneční a divadelní vystoupení. Užili jsme si spolu s dětmi velmi pěkný den.
6. 12. 2013 se naše škola zúčastnila městské akce – Vánoční trhy. Zapojila se do výtvarné soutěže na
téma Čerti a využila prostoru a připravila veřejné vystoupení. Děti z tanečního kroužku zatančily
pohádku o Červené karkulce a žáci školy zahrály a zazpívaly v angličtině pověst o Rudolfovi. Kromě
toho zazpívaly v angličtině pásmo tradičních vánočních písní.
9. 12. 2013 jsme se vypravili do Staré role u Karlových Varů na exkurzi do porcelánky. Děti si zde
mohly sami ozdobit hrneček, který pak většina z nich věnovala jako vánoční dárek svým blízkým.
19. 12. proběhla vánoční besídka a rozloučení se se starým rokem. Potěšující bylo, že se ani děti ani
dospělí nespěchali domů do předvánočního shonu, ale společný čas si prožili v příjemné atmosféře.
16.
– 17. 12. 2015 se uskutečnil zápis do 1.ročníku. Žáci školy byli i zde nápomocní. Vítali a
provázeli příchozí děti a jejich rodiče, připravili si pro ně úkoly a byli jim ochotnými pomocníky.
Zápisu se zúčastnilo 9 dětí, z nichž 7 nastoupí 1. září do prvního ročníku v naší škole. Na památku si
děti odnesly ručně vyrobené dárečky od našich žáků a pamětní list.
21.2. – poslední den před jarními prázdninami, proběhl karneval masek s tancem, soutěžemi a
společným posezením.
17.
– 28. 3. probíhal ve škole projekt „Voda, voda, voda“. Vlastně jsme se vodě věnovali celý
březen. Toto téma šlo napříč všemi předměty. Spolupracovali jsme s organizací UNICEF, shlédli video
o problémech s vodou a hygienou v Africe, vyrobili a dárkově jsme zabalili mýdla, která jsme se
pokusili prodat a získané finance věnovat UNICEFu. Vzhledem k nízkému počtu žáků a nízkému zájmu
veřejnosti náš výtěžek nebyl vysoký, ale alespoň jsme se pokusili pomoci dobré věci.
Rovněž se k nám do školy souhrou náhod v té době dostala překrásná mandala, sestavená a
věnovaná Mariánským Lázním, jeho obyvatelům a hlavně jeho pramenům. Od té doby mandala visí a
vysílá příjemnou pozitivní energii v učebně školy.
20.3. jsme společně oslavili Šimonovi narozeniny v přírodním parku Prelát. Za krásného počasí a v
dobré náladě jsme zároveň přivítali jaro.

Zápis do ročníků 2. stupně proběhl ve dnech 16. a 17. května, ale bohužel sešli se pouze 3 zájemci,
což nám nedovolilo 2. stupeň v dalším školním roce otevřít. V příštím roce už snad budeme
úspěšnější a začneme naplňovat i 6. a 7. ročník.
3. 6. jsme shlédli divadelní představení Děti dětem, které každoročně připravuje LŠU v Mariánských
Lázních. Uměleckou školu navštěvují 4 ze 6 našich žáků.
5. 6. jsme vyrazili na pěkný naučný výlet na Kladskou do Domu přírody. Děti si užily pohybu,
čerstvého vzduchu a zároveň se dozvěděly více o místní přírodě.
Červen byl ve znamení angličtiny a dětského divadelního představení Jolly Jokerś Show, které
připravila English Drama Group, jejímiž členkami jsou 3 děvčata naší školy. Jednalo se o hodinové
představení v angličtině, které shlédly děti z mateřských školek, rodiče a kamarádi. Představení se
velmi líbilo a rovněž se líbil pobyt dětí z MŠ u nás ve škole. Určitě budeme podobné akce opakovat.
9. - 11.6. proběhl školní výlet na Dvůr Krasíkov, soukromou farmu se spoustou zvířecích kamarádů.
Trochu nás potrápilo počasí velikým vedrem, ale nedaleký zatopený lom nás zachránil a výlet jsme si
skvěle užili.
24. 6. byli naši 2 prvňáčci pasováni na čtenáře v městské knihovně před zraky ostatních žáků a hrdě si
odnesli pamětní list a knihu jako odměnu.
26. 6. proběhla návštěva psího útulku, což mnohým z nás určilo následný prázdninový program :-).

Ve dnech 24. – 28. 3. 2015 nás navštívila Česká školní inspekce, poradila, překontrolovala a
ohodnotila naší školu průměrným hodnocením. Velmi pozitivně hodnotila individuální přístup, práci
pedagogů a klidnou atmosféru, doporučením bylo zlepšit vybavenost školy zejména výpočetní
technikou.
Závěry inspekční zprávy:
a) Škola je v provozu prvním rokem, zatím má jednu třídu, do které jsou zařazeni žáci několika
ročníků prvního stupně. Její činnost je v souladu se zápisem údajů do školského rejstříku. Hlavním
záměrem je vybudovat otevřenou školu s nižším počtem žáků v ročnících. K datu inspekční
činnosti ředitelka přijala devět žáků do prvního ročníku, od září 2014/2015 počítá s otevřením
další třídy.
b) Podpora rozvoje osobnosti žáků je na požadované úrovni. K pozitivním zjištěním patří efektivní
využívání metod a forem výuky, učení prožitkem, vlastní činností, individuální přístup k žákům a
motivační způsob hodnocení.
c) Řízení školy je koncepční, spolupráce mezi pedagogickými pracovníky se příznivě promítá do
realizace školního vzdělávacího programu a pozitivně působí na klima školy.
d) Riziko pro školu představuje aktuálně velmi nízký počet žáků, financování školy je přímo závislé
na jejich počtu. Ředitelka školy se snaží toto riziko částečně eliminovat získáváním finančních
prostředků z dalších zdrojů, oslovuje např. sponzory, různé nadace a nadační fondy apod.
e) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání s dílčími nedostatky
v materiálním vybavení.
f) Škola nevytvořila vhodné podmínky pro zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami při
přestupu, nýbrž až v průběhu školního roku.
g) Česká školní inspekce doporučuje:

- zajistit stravování žáků v zařízení školního stravování, nebo uzavřít ujednání s provozovatelem
stravovacích služeb,
- pro naplnění koncepčních záměrů a v zájmu zveřejnění vzdělávací nabídky dopracovat školní
vzdělávací program v plném rozsahu.
Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající
činnost školy/školského zařízení celkově hodnocena jako průměrná.

Financování naší školy:
VÝDAJE
500 338,- Kč celkové výdaje,
z toho mzdy: 320 020,- Kč

PŘÍJMY
546 489,- Kč
Státní dotace, školné, dotace Open Society Fund

Závěrem přeji naší škole hodně nadšení, nápadů a sil do dalšího školního roku 2014/15.

Mgr. Lucie Straková, ředitelka školy

