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Základní škola a lesní mateřská škola 

Čtyřlístek 

Poštovní 160/17, 35301 Mariánské Lázně 

IČO 01 407 104 

 

Kontakty a informace: 

Tel: 605 84 05 09, 778 040 225 

e-mail: ctyrlistekml@seznam.cz 

www.ctyrlistekml.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 260544362/0300 

 

 

zřizovatelka a ředitelka školy: Mgr. Lucie Straková 

Členové školské rady: Mgr. Eva Jašková, Martina Baxová, Ing. Trollerová Kristína 

Členové rady školské právnické osoby: Miroslav Štěpánek, Mgr. Ivana Milfaitová, Zdena 

Korandová 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

za školní rok 2020/21 

 Obor vzdělávání: základní vzdělávání podle RVP ZV 

Školní vzdělávací program: Krok za krokem spolu k cíli 
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Úvod  

 

Školní rok 2020/21 byl osmým rokem fungování naší rodinné školy. Naše škola sestává z lesní 

mateřské školy a základní školy. Ta má první i druhý stupeň, školní jídelnu – výdejnu, 1 

oddělení školní družiny. Dále bylo při naší škole zřízeno Centrum pomoci, které pracuje 

převážně s rodinami našich žáků, ale i žáků z jiných škol. 

Ke společnému zahájení nového školního roku se sešlo 49 žáků (z toho 6 prvňáčků), 3 paní 

učitelky I. stupně, 5 učitelů II. stupně, 2 asistentky pedagoga, paní vychovatelka, 2 učitelky 

pro LMŠ a 1 asistentka LMŠ, paní ředitelka a její asistentka, pan školník a v neposlední řadě 

paní uklízečka.  

Školní rok zakončilo úspěšně a dále postoupilo 50 žáků. 4 absolventi, kteří nás opustili, byli 

všichni přijati na střední školu dle svého výběru, 3 žáci na studijní obor s maturitou, z toho 

jedna žákyně na uměleckou školu. 

 

Zázemí 

Prostory, které základní škola využívala v uplynulé roce, jsou prostory pronajaté od České 

pošty, Poštovní ulice 160/17, v centru Mariánských Lázní. K dispozici jsme měli menší učebnu 

pro třídu Delfínů, v níž byli žáci 2. a 3. ročníku, třídu propojenou se školní družinou pro první 

ročník, velkou učebnu pro třídu Šikulů, ve které byli žáci 4. a 5. ročníku, velkou multifunkční 

učebnu využívanou školní družinou a k pohybovým aktivitám, učebnu pro 8. a 9. ročník, 

učebnu v druhém patře pro 6. a 7. ročník, 2 kabinety, ředitelnu, jídelnu – výdejnu, sociální 

zázemí, šatnu a 2 sklady.  

Pro školní družinu i výuku nadále využíváme školní zahrádku sousedící se školou. 
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Lesní mateřská škola využívá nového zázemí v Zeyerově ulici, kde jsme postavili jurtu, 

zastřešené podium, dvě eko – toalety. Zázemí je v pronajaté zahradě, kterou s dětmi 

obděláváme a která je rozčleněna na část herní, výukovou, relaxační a pěstitelskou. 

Centrum pomoci využívá nových pronajatých prostor v budově školy – je to terapeutická 

místnost, kabinet a se školou sdílí učebnu pro vzdělávací akce. 

 

Výuka 

Již osmým rokem jsme se snažili naplňovat principy programu Začít spolu, který nám zcela 

vyhovuje, postupně se ho snažíme aplikovat i na druhém stupni (především ranním kruhem, 

hodnotícím kruhem, zavedením center aktivit, sebehodnocením, podporováním 

samostatnosti v myšlení, samostatné i skupinové práce a její organizaci, rozvíjením 

individualit). Naši pedagogové se dále vzdělávají, letos téměř výhradně on line. 

Zrovna tak probíhala výuka v tomto roce většinově distančně. 

Tělocvičnu naše škola vlastní nemá, pronajímáme si tělocvičnu v budově gymnázia, která je 

vzdálená cca 10min chůze. Hodiny tělocviku probíhaly následovně: v září venku, v říjnu jsme 

začali chodit na plavání do městského bazénu, ale bohužel v polovině října byla škola i bazén 

z nařízení vlády uzavřeny. Po návratu z distanční výuky probíhal tělocvik převážně v přírodě.  

V tělocvičně probíhal tělocvik až v měsíci červnu. 

Bohužel jsme díky uzavření škol nemohli uskutečnit každoroční lyžařský výcvik.  

V průběhu školního roku dále neproběhla většina tradičních akcí včetně projektů pořádaných 

svazkem obcí Mariánskolázeňsko, projekt EDISON, Halloween, Vánoční trhy, projektové dny 

v LMŠ i ZŠ a další.  

V září jsme ještě stihli uskutečnit „Školní bazárek“ ve venkovním prostředí Přírodního parku 

Prelát a před vánocemi se nám podařilo secvičit po jednotlivých třídách vánoční pásmo, 

které jsme natočili na video a obdarovali rodiče.  

Díky většímu počtu žáků na druhém stupni jsme mohli naplnit tři volitelné předměty, což 

letos byla pohybová a taneční výchova, literární klub a tvůrčí psaní.   
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Díky tomu, že jsme málotřídní školou, můžeme se našim žákům věnovat individuálně, což 

nám též umožňuje integraci dětí se speciálními potřebami. V uplynulém roce ve škole 

působily dvě asistentky pedagoga. Klademe důraz na posilování sociálního cítění a 

ekologického smýšlení.  

Za podpory MŠMT jsme mohli nabídnout pravidelnou činnost klubu deskových her a 

jazykového klubu – Jazykohrátky pro žáky prvního stupně. Oba v rozsahu 90min týdně.  

 

Náš tým 

Mgr. Lucie Straková – zřizovatelka a ředitelka školy  - třídní učitelka 8. a 9. ročníku, vyučující M, AJ a Tv,   

výchovný poradce  

Mgr. Eva Jašková  – třídní učitelka třídy 1. ročníku (Delfíni), vyučující VV a Př na druhém stupni,  

zástupkyně ředitele pro věci pedagogické 

Mgr. Lucie Dreiseitlová – třídní učitelka 2. a 3. ročníku (Delfíni) 

Mgr. Jiřina Linhová – třídní učitelka 4. a 5. ročníku (Šikulové) 

Mgr. Ivana Milfaitová  - externí učitelka Nj a Čj 

Mgr. Eva Cafourková – učitelka Čj, Z, D, T, Vv a Tv, speciální peadagog  

Mgr. Igor Rivny – učitel Aj a Nj na druhém stupni 

Jitka Karpianusová  - vychovatelka ŠD, školní asistentka 

Jitka Pajerová – asistentka pedagoga 

Mgr. Katka Filková - učitelka LMŠ 

Šárka Pelikánová – učitelka LMŠ 

Marcela Ambrožová - asistentka LMŠ 

Martina Jakubíková (do 3/21) a Dana Kolovrátníková (od 4/21)– administrativní pracovník, zástupkyně 

ředitelky pro věci nepedagogické 

Pavla Špirochová a Dana Provazníková – výdej obědů, úklid 
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Naši žáci  

V tomto roce jsme měli 4 absolventy, kteří se všichni umístili na jimi vybranou střední školu. 

Jinak výsledky vzdělávání byly následující: 

Z celkového počtu 50 žáků jich 31 prospělo s vyznamenáním, 17 žáků prospělo a 2 žáci 

neprospěli. 

Jinak nás provázela řada malých osobních úspěchů a proměn, které nám všem přinášely velkou 

radost. 

Rovněž tu s námi i letos byly další bytosti vyžadující naši lásku a péči – rybičky a želva Jája. 

 A za všechny děkujeme těm, kteří nám nejen fandí, ale i pomáhají – Mirek Štěpánek, Jirka 

Horešovský, Rosťa Skala, René a Ivana Milfaitovi, Dan Chvoj, Jirka Roubínek, MUDr.Foustka a 

další a další. DĚKUJEME! 

 

Školní družina 

 

 Školní družinu využívali všichni žáci I. stupně, její provoz byl od 12.00 do 15.30 hodin. 

 Hlavní vychovatelkou byla k velké radosti dětí Jitka Karpianusová.  

Odpoledne po 15.30 se naši žáci zapojovali do zájmové činnosti rodinného centra Čtyřlístek, 

pokud to situace dovolila.  

 

Stravování 

Obědy nám zajišťovala jídelna na Gymnáziu Mariánské Lázně a Domov pro seniory Mariánské Lázně. 

 

Parlament 

I v tomto roce se školní Parlament, který je setkávacím místem nás všech – dětí i dospělých, 

bohužel nemohl scházet.  
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Kalendárium 

Kromě toho, že jsme se učili v roce 2020/21 převážně distančně, distančně také probíhaly 

třídní schůzky a porady, většina akcí, kterých se běžně účastníme nebo je organizujeme, se 

nemohla uskutečnit. 

1. 9. 2020 – Slavnostní zahájení nového školního roku. 

22. 9. 2020 – Bazárek – formou jarmarku žáci prodávali své výrobky v Přírodním parku Prelát 

21. – 23. 4. 2021 – Zápis do ZŠ 

3. 5. – 14. 5. 2021 – Zápisy do LMŠ 

27. 5. 2021 – Výlet prvního stupně do Plzně na výstavu Blik blik 

9. 6. 2021 – PrelátCup letos jen pro žáky naší školy – nevšední sportovní disciplíny na Prelátě 

11. 6. 2021 – Dějepisná výprava II. stupně na zámek Kynžvart 

17. 6. 2021 – Olympiáda mateřských škol a prvních ročníků základních škol 

21. – 22. 6. 2021 – Výlet I. stupně na Prameny 

21. – 23. 6. 2021 - Výlet II. stupně do Berouna 

25. 6. 2021 - Předávání závěrečného vysvědčení 

28. – 30. 6. 2021 – Ředitelské volno 

Během letních prázdnin jsme ve spolupráci se spolkem Mariánskolázeňsko připravili dva letní 

kempy: 

- 19. – 23. 7. 2021 příměstský tábor Harry Potter’s week 

- 2. – 7. 8. 2021 pobytový tábor na Vysoké Děti lesa 
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Výsledek hospodaření: 

Letos jsme vyšli s mírnou rezervou a v příštím roce budeme rádi za našetřené peníze, které 

budou použity na rozšíření prostor školy, mzdové prostředky a dokoupení učebních 

pomůcek. 

                            Stav účtu k 1. 9. 2020 Stav účtu k 31. 8. 2021 

                      2 199130,83 Kč 2 581 886,15 Kč 

 

Vyúčtování dotace poskytnuté soukromé škole/školskému zařízení na období školního roku 

2020/2021 přiloženo 

 

Česká školní inspekce 

Kontrola České školní inspekce v uplynulém roce neproběhla. 

Závěr: 

Závěrem přeji naší škole hodně přívrženců, nadšenců, nápadů a sil do dalšího školního roku 

2021/22.  

 

Mgr. Lucie Straková, ředitelka školy  


