
Motivační název programu: Vážíme si, že jsi žákem naší školy 

MOTTO: Kdo nehledá, nikdy nemůže najít 
 

Více o programu Čtyřlístek 
 
Existují žáci, kteří získávají jeden úspěch za druhým: vítězí v olympiádách, 
získávají úspěchy v soutěžích a přehlídkách, výtečně reprezentují školu na 
sportovních soutěžích, kde lámou rekordy a vozí medaile a diplomy. Jejich 
kamarádi ví, že jsou dobří. Každá škola - a naše není výjimkou - je ráda, že 
tyto žáky má. Žijí však mezi námi také jedinci, jejichž práci nelze tak snadno 
„měřit“. Nezískávají medaile ani se nemohou pyšnit ojedinělými výkony ve 
sportu, v cizích jazycích apod. Třeba ani nemají samé jedničky a nepatří mezi 
"studijní" jedince. Přesto i o nich je dobré vědět, neboť jsou ochotní, snaživí, 
kreativní, svědomití, nezištní, jednostranně nadaní, zdatní v některých 
oborech. 
 
Školní program ČTYŘLÍSTEK nemá žádné kategorie a je tak určen pro 
všechny žáky školy.  Hlavním smyslem Čtyřlístku je podporovat u dětí 
aktivitu, motivovat je k nejrůznějším činnostem, ale také ukazovat okolí, že 
na "Jedničce" máme nadané, šikovné a ochotné děti. 
 
V rámci uvedeného školního programu má každý pedagog právo nominovat 
jednoho z žáků školy, který se na základě této nominace stává držitelem 
titulu Čtyřlístek. Maximální počet nominací odpovídá počtu pedagogů 
(nominovat mohou tudíž učitelé a vychovatelé), ovšem výsledný počet 
oceněných může být v případě společných nominací menší. Nominace 
nejsou nárokové, nelze je vymáhat a pedagog se pro ně rozhoduje na 
základě vlastního uvážení, přičemž přihlíží k obecným kritériím. Písemné 
zdůvodnění nominace slouží jako podklad pro slavnostní ceremoniál, během 
něhož se zdůvodněná nominace veřejně vyhlašuje. Žák získává titul 
Čtyřlístek, pamětní list a dárkové předměty včetně oficiálního trička s logem 
školy, které je běžně neprodejné. Hlavní cenou je originální přívěšek - 
čtyřlístek - z dílny některého z našich pedagogů; čtyřlístky jsou jedinečné (v 
roce 2012 měděné; 2013 - keramické; 2014 - hmota Fimo; 2015 - nápady na 
tento rok můžete posílat emailem) 

V Rakovníku 26. srpna 2013 
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