
Čtyřlístek – vážíme si, že jsi žákem naší školy 

 

ZAKONČENÍ 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO PROGRAMU ČTYŘLÍSTEK 

 

V úterý 26. června 2012 jsme oficiálně vyhlásili nejlepší žáky školy.  

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili starosta města Ing. Zdeněk Nejdl, vedoucí odboru školství 

MěÚ Rakovník Ing. Marie Polcarová, ředitel školy Mgr. Karel Folber a další hosty, mezi nimiž 

nechyběli mluvčí městského úřadu Bc. Alida Štulajterová, pedagogové a několik desítek rodičů. Sto 

míst v malé tělocvičně se zaplnilo včetně sedmnácti židlí v prvních řadách vyčleněných pro 

nominované žáky. 

Součástí ceremoniálu bylo také představení žáků dramatického kroužku, kteří nastudovali pod 

vedením M. Vorlové a K. Emingerové pohádku O Popelce. 

Na úvod šedesátiminutového programu představil ředitel školy všechny nominované žáky. Poté 

jednoho po druhém ocenil, přičemž všechny nominace zdůvodnil. Kromě zaslouženého potlesku 

každý získal originální školní tričko, pochvalný list ředitele školy, knihy a další drobné předměty. 

Nejlepšími žáky byli vyhlášeni a titul Čtyřlístek 2012 získali: 

 Linda STAROVÁ 1. A 

 Viktorie HNÍDKOVÁ 1. B 

 Jan LOCHOVSKÝ 2. 

 Tereza HORNÍKOVÁ 3. 

 David TANCOŠ 4. 

 Tomáš DUONG 5. A 

 Aleš ZWETTLER 7. A 

 Jan GREGOR 7. A 

 Kristýna ŠTĚPKOVÁ 7. B 

 Nikola HORNÍKOVÁ 7. B 

 Gabriela PEROUTKOVÁ 7. B 

 Kristýna JELÍNKOVÁ 8. B 

 Adam VRÁNA 9. A 

 Kristýna KLEKNEROVÁ 9. A 

 Martin BROŽ 9. A 

 Jaroslav BORSKÝ 9. A 

 Veronika BAYEROVÁ 9. A 

 

Téměř měsíc se dařilo držet v tajnosti jméno absolutního vítěze, který obdržel plaketu se svým 

jménem. Pro školní rok 2011/2012 se jím stala Kristýna Jelínková z 8. B, která získala nejvíce hlasů 

 v tajné volbě konané 6. června. Volit mohli kromě pedagogů členové školního parlamentu.

Kristýna v průběhu školního roku pracovala výrazně nad rámec běžných školních povinností. Podílela 

se na organizaci řady aktivit a projevovala ochotu a spolehlivost. Velký kus práce odvedla také ve své 

třídě, v níž patřila mezi nejaktivnější žáky. V pěveckých a vědomostních soutěžích dosáhla výrazných 

úspěchů a reprezentovala tak nejlepším možným způsobem naši školu. 

V závěru společenské akce k přítomným promluvil starosta města, který se následně s žáky vyfotil. 

 


