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Koncepce školy
Cílem naší školy je vytvořit společenství dětí, učitelů a rodičů

 kteří se k sobě chovají přátelsky
 spolupracují při řešení otázek výchovy a vzdělávání
 pečují o atmosféru bezpečí, důvěry a vzájemné úcty
 respektují člověka s odlišným názorem

Škola považuje za svůj úkol
 vzbuzovat v dětech touhu po poznání
 podporovat je v úsilí o vytvoření dobrých mezilidských vztahů
 vést je ke spolupráci
 připravit děti k přijetí na střední školy a učební obory

Součástí naší práce je postupné nalézání
 souvislostí mezi předměty tak, aby vznikl ucelený pohled na člověka, dějiny a svět
 způsobu, jak nabídnou dětem křesťanský pohled na život, aniž by jim byla odepřena 

možnost svobodně se rozhodnout pro svůj názor
 příležitostí k setkávání s lidmi, kteří by mohli přispět k rozvoji osobností dětí i 

pedagogů

Projekt školy
1. Základní škola Maltézských rytířů je církevní základní školou, zřizovatelem je od roku

2006 Suverénní řád Maltézských rytířů. Jsme školskou právnickou osobou. Téměř 
veškerý provoz školy je hrazen z dotací MŠMT. Dotace MŠMT nemohou být použity 
pro účely, které přímo nesouvisí s výukou, zejména ne pro stavební úpravy.

2. Existence naší školy vychází z předpokladu kulturního pluralizmu společnosti, její 
existence podporuje v okolní veřejnosti vědomí práva rodičů volit pro své děti školu, 
která by nejlépe vyhovovala jejich výchovným záměrům.

3. Dlouhodobá vzdělávací koncepce školy je zaměřena na zdraví duševní i tělesné. Je 
zařazeno mnoho aktivit, které vedou žáky ke změně postojů k sobě, k pozitivnímu 
naladění, k vytváření vztahů mezi lidmi na základě důvěry a úcty, k osvojení 
dovednosti řešit problémy a zvládat stres. Křesťanské vedení našich žáků není 
omezeno na jednu vyučovací hodinu náboženství týdně, ale uplatňuje se i v dalších 
předmětech.

4. Klademe důraz na schopnost dětí využívat moderní komunikační a informační 
technologie. Vedeme děti k efektivnímu využití internetu a snažíme se překonávat 
úskalí, která s sebou používání internetu dětmi přináší.

5. Dbáme na to, aby se dítě cítilo v naší škole bezpečně.

6. Za východisko považujeme evropskou křesťanskou kulturu a jsme přesvědčeni, že 
zakotvení v jedné kultuře je předpokladem úcty ke kulturám jiným.

Umístění školy
Sídlo školy: Ulice Školská č.p. 349, Kladno Kročehlavy
Stravování žáků a pedagogů ve školní jídelně protější Základní školy a mateřské školy 
Školská č.p. 322, Kladno Kročehlavy
Výuka TV – tělocvična protější školy
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Struktura školy
Počet žáků k 30.6.2015 Počet žáků k 30.9.2015
1 tř. -   9 1 tř. - 15
2. tř. - 15 2. tř. -   9
3. tř. - 10 3. tř. - 14
4. tř. - 12 4. tř. - 10
5. tř. - 12 5. tř. -   8
6. tř. -   8 6. tř. - 12
7. tř. -   7 7. tř. -   8
8. tř. -   9 8. tř. -   7
9. tř. - 13 9. tř. -   9
Celkem - 94 Celkem - 92

Tři žáci plné školní docházku ve Velké Británii, jeden žák ve Španělsku.
Jedna žákyně plní povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání.

Přijímací řízení
Do prvního ročníku se v řádném termínu zapsalo 15 dětí, z toho 1 žák má odklad školní 
docházky, 14 žáků bylo přijato. Jeden žák byl přijat v červnu.

Školní vzdělávací program má škola vytvořen vlastní, vycházíme z rámcového vzdělávacího
programu.

Personální zabezpečení činnosti školy
Ředitel do 1.6.2015: P. Mgr. Cyril Kubánek, KTF UK
Ředitelka pověřená řízením školy od 2.6.2015: RNDr. Jaroslava Jenčíková, MFF UK
Zástupkyně ředitele do 1.6.2015: Mgr. Romana Wantochová FF UK
Zástupkyně ředitelky od 2.6.2015: Mgr. Martina Kadeřávková KTF UK
Školní kaplan do 30.6.2015: P. Mgr. Cyril Kubánek, KTF UK
Školní kaplan od 1.7.2015: P. Mgr. Jan Poříz, OCD, KTF UK
Výchovná poradkyně: Bc. Kateřina Slánská, UJAK

Vzdělání pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/15

Třídní učitelé

1. tř. Mgr. Marie Zejšková, PedF UK, speciální pedagogika
2. tř. Mgr. Martina Kadeřávková, KTF UK, náboženství, speciální pedagogika
3. tř. Mgr. Jana Kovaříková, PedF v Nitře, výtvarná výchova a slovenština
4. tř. Bc. Kateřina Slánská, UJAK, hospodářská politika
5. tř. Mgr. Romana Wantochová, FF UK, dějepis a český jazyk
6. tř. P. Mgr. Cyril Kubánek, KTF UK, náboženství
7. tř. RNDr. Jaroslava Jenčíková, MFF UK, matematika, fyzika
8. tř. Mgr. Bronioslava Esterková, UP, český jazyk, přírodopis 
9. tř. Michal Sojka, G
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Další učitelé

Carl Kittrell – výuka Aj, rodilý mluvčí, Univerzita Kansas
Mgr. Petra Hanke, Slezská univerzita, český jazyk a angličtina
Lenka Harigelová, SZdrŠ
PhDr. Jaroslav Vítek, FF UK, němčina, dějepis

Školní družina

Bc. Simona Samková, TF JU, náboženství, etika
Petra Kalinová, SPŠ

Školní klub

Michal Sojka, G

Koordinace práce
Porady – pedagogické, klasifikační na konci každého čtvrtletí
Porady – pedagogické organizační podle potřeby

Spolupráce s     rodiči
S rodiči příštích prvňáčků se v květnu 2015 setkala budoucí třídní paní učitelka a potom se 
vždy jednou týdně odpoledne dětem věnovala.
Rodiče a přátelé školy jsou zváni na dny otevřených dveří a na adventní trhy.
Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků se konají na konci každého čtvrtletí.

Školská rada
V červnu proběhly volby do školské rady, z řad rodičů zvoleny paní Marie Harigelová a paní 
Gizela Koubková, z řad pedagogů zvoleny Bronislava Esterková a Martina Kadeřávková. 
První jednání školské rady svolala ředitelka na 30.6., za zřizovatele byla přítomná paní Uršula
Czernínová. Rada zvolila za předsedkyni Martinu Kadeřávkovou.

Duchovní život
První středy v měsíci se konaly mše svaté vedené P. Cyrilem Kubánkem. Náboženství je 
povinným předmětem, vyučuje se 1 hodinu týdně. V 7. třídě J. Jenčíková, ostatní třídy 
P. C. Kubánek.

Aktivity nad rámec školního vyučování
Září
Účast na soutěži pořádané městskou policií pro žáky 7. tříd
4. třída navštívila dopravní  hřiště
Planeta Země – filmové představení 2. stupeň

Říjen
9. třída si prohlédla Černínský palác v Praze
Planetárium v Praze navštívili žáci 5. až 8. třídy

Listopad
Školu navštívil biskup Václav Malý
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Prosinec
Den otevřených dveří, adventní trhy
Výstava Medové Vánoce 1., 2. a 3. třída 
Výstava betlémů ve Sládečkově muzeu 3. a 4. třída 
Návštěva Staroměstského náměstí a Betlémské kaple 8. třída
Vánoční trhy na třídě TGM a komentovaná prohlídka Floriánské kaple 6. a 7. třída
Pečení vánočního cukroví 5., 7. a 9. třída

Leden
Pasování na čtenáře – 1. a 2. třída návštěva knihovny

Únor
Návštěva knihovny 3. třída

Březen
Návštěva knihovny 4. třída
Matematická soutěž Klokan proběhla ve 2. až 8. třídě
Návštěva Pražského hradu 7. a 8. třída

Duben
Kladenský zámek exkurze do štoly v podzemí zámku 3. třída
Barevný týden – 1. až 4. třída
Dopravní výchova 4. třída

Květen
Dopravní hřiště 3.  a 4. třída
Návštěva knihovny 3. třída
Návštěva továrny LEGO 3. třída
Výlet do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném 6. a 7. třída
Noc kostelů – hudební vystoupení našich žáků v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně

Červen
Výlet do botanické zahrady v Praze 5. třída
Návštěva ZOO Zájezd 1. a 2. třída
Koncert p. uč. Jana Klementa pro žáky 1. stupně
Rytířské klání – stanoviště zajišťovali pedagogové a rodiče žáků
Spaní ve stanech 7. třída
Vodácký výlet 8. a 9. třída
Spaní v družině

Kroužky
Hra na kytaru - Michal Sojka
Keramický kroužek - Mgr. Romana Wantochová
Angličtina- Carl Kittrell
Matematika – příprava na SŠ – RNDr. Jaroslava Jenčíková
Taneční kroužek – Mgr. Bronislava Esterková
Přírodovědný kroužek – Mgr. Bronislava Esterková
Kroužek pokusů - Mgr. Bronislava Esterková
Flétna – Jan Klement
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Úspěchy našich žáků
Výtvarné soutěže
Eliška Kletečková
Jan Truneček
Kristina Maredová
Anežka Krucká
Prokop Samek
Emma Sedláková

Matematické soutěže
Matematická olympiáda okresní kolo
Prokop Samek – kategorie Z5 – 9. až 11. místo
Kristýna jenčíková – kategorie Z6 – 3. až 4. místo
Daniela Sedláková – kategorie Z7 – 11. až 12. Místo

Pytagoriáda okresní kolo
Prokop Samek – 5. ročník – 8. až 12. místo
Lukáš Pavienský – 6. ročník – 12. místo
Kristýna Jenčíková - 6. ročník – 13. až 14. místo
Pavel Paur – 8. Ročník – 7. až 14. místo

Matematický Klokan
Ondřej Mareda – 2. ročník – 2. místo

Prospěch a chování žáků
První pololetí
Prospělo s vyznamenáním: 49 žáků
Prospělo: 45 žáků
Neprospěl:  0
Napomenutí třídního učitele: 4 žáci
Snížený stupeň z chování: 0

Druhé pololetí
Prospělo s vyznamenáním: 54 žáků
Prospělo: 40 žáků
Neprospěl:  0
Ředitelská důtka: 1 žák
Snížený stupeň z chování: 2 žáci

Pochvaly
Na konci školního roku obdrželo 12 žáků pochvalu ředitelky za reprezentaci školy a 6 žáků 
pochvalu za sběr papíru
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Kontroly
Krajská hygienická stanice – kontrola 27.2.2015

Opatření k nápravě: 
 Na chodbě v přízemí opraveno linoleum, natřena všechna schodiště ve školní budově 

včetně vstupního zádveří. Stěny zadního schodiště natřeny omyvatelným nátěrem.
 Na hygienických zařízeních zavěšeny zásobníky papírových ručníků na jedno použití.
 Plíseň ve sklepě byla oškrábána a stěny ošetřeny protiplísňovými přípravky

ČŠI - šetření stížnosti 10.2.2015

Ze šesti bodů stížnosti 3 důvodné, 1 nedůvodná, 2 neprokazatelné
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