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Charakteristika 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. 
Zařazujeme do výuky 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.
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Umístění školy

Sídlo školy ulice Školská č.p. 349, Kladno Kročehlavy

Stravování žáků a pedagogů ve školní jídelně protější Základní školy Školská č.p. 322, 
Kladno Kročehlavy

Výuka TV – tělocvična protější školy

Struktura školy

Počet žáků k 30.6.2016 k 30.9.2016

1 třída 15 9

2. třída 9 17

3. třída 14 10

4. třída 10 14

5. třída 8 12

6. třída 12 11

7. třída 8 13

8. třída 7 7

9. třída 9 8

Celkem 92 101

Ve druhém sloupci jsou započítáni tři žáci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí 
(jeden na Ukrajině, jeden ve Španělsku a jeden v Austrálii).

Přijímací řízení

Do prvního ročníku se v řádném termínu zapsalo 12 dětí, z toho 4 žáci mají odklad školní 
docházky, 8 žáků bylo přijato. Jeden žák byl přijat v červnu.

Do dalších ročníků byli žáci přijímáni v průběhu školního roku.

Prospěch a chování žáků

První pololetí

Prospělo s vyznamenáním: 48 žáků

Prospělo: 45 žáků

Neprospěl:  1

Napomenutí třídního učitele: 2 žáci, důtka třídního učitele: 2 žáci

Snížený stupeň z chování: 0
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Druhé pololetí

Prospělo s vyznamenáním: 47 žáků

Prospělo: 48 žáků

Neprospěl:  0

Napomenutí třídního učitele: 3 žáci

Důtka třídního učitele: 1 žák

Snížený stupeň z chování: 0

Pochvala třídního učitele 6 žáků

Školní vzdělávací program 

ŠVP má škola vytvořen vlastní, nově v elektronické formě s platností od 1.9.2016.

Vycházíme z rámcového vzdělávacího programu.

Proběhla školní soutěž o motto ŠVP.
Bylo vybráno Dobrá škola, cesta k lepší budoucnosti.

Personální zabezpečení činnosti školy

Ředitelka: RNDr. Jaroslava Jenčíková, MFF UK

Zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Kadeřávková, KTF UK

Školní kaplan: P. Mgr. Jan Poříz, OCD, KTF UK

Výchovná poradkyně: Bc. Kateřina Slánská, UJAK

Metodik prevence: Mgr. Antonín Knížek, UJEP 

Metodik ICT: Ing. Karel Jenčík, ČVUT - FEL

Třídní učitelé

1. třída Mgr. Martina Kadeřávková, KTF UK, náboženství, speciální pedagogika

2. třída Jiřina Polidarová, studuje PedF UK

3. třída Mgr. Antonín Knížek, PedF UJEP, učitelství 1. stupně, speciální pedagogika 

4. třída Mgr. Jana Kovaříková, PedF v Nitře, výtvarná výchova a slovenština

5. třída Bc. Kateřina Slánská, UJAK, hospodářská politika

6. třída Mgr. Petra Hanke, Fil-PřF Slezská univerzita, český jazyk, angličtina

7. třída Mgr. Anna Salátová  PedF Jihočeské univerzity, matematika, přírodopis

8. třída RNDr. Jaroslava Jenčíková, MFF UK, matematika

9. třída Mgr. Bronislava Esterková, PedF UP, český jazyk, přírodopis

Další učitelé

Ing. Soňa Foretová, VŠCHT a DPS, učí chemii

Lenka Harigelová, SzdrŠ, regenschori kladenské farnosti, učí HV

Mgr. Anežka Hrebiková, FF UK historie, obecné dějiny; archivnictví, učí dějepis

-  4 -



P. Martin Chleborád, KTF UK, náboženství, italština

Ing. Carl Kittrell, Bs – výuka Aj, rodilý mluvčí, stavební inženýra univerzita Kansas

PhDr. Jaroslav Vítek, FF UK, němčina, dějepis

Školní družina

Bc. Simona Samková, TF JU, náboženství, etika

Petra Kalinová, SPŠ

Školní klub

Lenka Harigelová, SzdrŠ, regenschori kladenské farnosti

Jana Harigelová, G, asistent pedagoga 

Koordinace práce

Porady – pedagogické, klasifikační na konci každého čtvrtletí

Porady – pedagogické organizační podle potřeby

Spolupráce s rodiči

Na třídních schůzkách v září 2015 byl za každou třídu zvolen zástupce do Rady rodičů. 
Členové této rady i další rodiče pomáhali škole zorganizovat Františkiádu (říjen), 
mikulášskou nadílku (prosinec), Tříkrálovou sbírku (leden), Rytířské klání (červen). Někteří
rodiče pomohli uklidit zahradu a půdu ve školní budově.

S rodiči příštích prvňáčků se v květnu 2016 setkala budoucí třídní paní učitelka 
J. Polidarová a potom se vždy jednou týdně odpoledne dětem věnovala.

Rodiče a přátelé školy jsou zváni na Františkiádu, na dny otevřených dveří, na adventní 
slavnost v kostele a na adventní trhy.

Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků se konají na konci září a 
na konci každého čtvrtletí.

Školská rada

V září 2015 proběhly doplňovací volby do školské rady, paní Gizela Koubková odstoupila, 
byl zvolen z řad rodičů pan Aleš Novák.

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015.

Školská rada neměla námitky k novému školnímu vzdělávacímu programu, schválila 
školní řád a řád školní družiny, to vše s platností k 1.9.2016.

Duchovní život

Pedagogové školy se zúčastnili duchovní obnovy v srpnu 2015 (P. Vladimír Málek), 
v adventu, v postní době a v srpnu 2016 (P. Jan Poříz). 

Na zahájení a na ukončení školního roku se konala slavnostní bohoslužba slova 
za přítomnosti místního pana faráře a zástupců zřizovatele.
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Třetí pondělí v měsíci se konaly mše svaté vedené P. Janem Pořízem.

Náboženství je povinným předmětem, vyučuje se 1 hodinu týdně. V 1. až 3. třídě 
M. Kadeřávková, ve 4. až 6. třídě M. Chleborád, v 7. až 9. třídě J. Poříz.

Kroužky

Kytara – Lenka Harigelová

Sborový zpěv – Lenka Harigelová

Keramický kroužek – Anna Salátová

Angličtina - Carl Kittrell

Příprava na MO a FO – Karel Jenčík

Základy robotiky – Karel Jenčík

Taneční kroužek – Bronislava Esterková

Kroužek pokusů – Bronislava Esterková

Flétna – Jan Klement

Italština – Martin Chleborád

Truhlářský kroužek – Jiří Šťastný

Prezentace školy

S pomocí pana Jana Holečka, člena Rady rodičů byly vytvořeny nové školní webové 
stránky http://www.zsmr.cz/.

V Kladenském deníku vyšel článek s fotografií z prvního ročníku Františkiády, která se 
konala na začátku října. Největším zážitkem pro děti byla jízda v koňském sedle na 
jednom ze čtyř koní, kteří navštívili školní zahradu.

Žáci se pravidelně zúčastňují různých výtvarných a matematických soutěží.

Úspěchy našich žáků

Výtvarné soutěže

Jak je to s králem – výtvarná soutěž - Vojtěch Kocar 1. místo

Jak je to s králem – keramika – Hana Čermáková 1. místo, Kateřina Nelibová 2. místo

Z cizích se stanou přátelé (Aus Fremden werden Freunde) - Ackermann Gemeinde
–  Ema Sedláková 3. místo 

Poznáváme svět – keramika – 3. místo pro kolektivy

Arcidiecézní soutěž žáků školní výuky náboženství – Alžběta Harigelová uznání

Matematické soutěže

Matematická olympiáda okresní kolo

Kristýna Jenčíková – kategorie Z7 – 6. místo

Daniela Sedláková – kategorie Z8 – 19. místo
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Taneční soutěže

Středočeský taneční pohár – Obsazení lodi 6. místo

Jazykové soutěže

Olympiáda v českém jazyce okresní kolo

Daniela Sedláková 19. místo

Olympiáda v anglickém jazyce

František Průša 6. místo

Kristýna Jenčíková 16. místo

Umístění absolventů

Pavel P. Gymnázium Kladno.

Jaroslav M. Střední odborná škole a učiliště u Hvězdy, obor truhlář

Tadeáš K. Mechanik a opravář pro letadla na Střední škole letecké a výpočetní techniky

Marcela M. Střední odborná škola a učiliště u Hvězdy, obor Modelářství a návrhářství 
oděvů

Matěj P. obor Strojírenství s počítačovou podporou na Střední průmyslové škole

Barbora P. Obchodní akademie, obor Ekonomické lyceum

František P. Gymnázium Kladno

Hana Z. obor Aranžér na Střední odborné škole a učilišti

Kristýna S. Střední odborné škole a učilišti, obor Prodavačka

Prevence sociálně patologických jevů

Vzhledem k problematickému chování žáků ve 4. a 6. třídě se konaly v těchto třídních 
kolektivech vrstevnické programy pod vedením psychologa Mgr. M Pospíšila. Situace se 
výrazně zlepšila.

Od nového školního roku začne škola spolupracovat s Křesťanskou PPP Praha, která má 
ověřený preventivní systém práce s třídními kolektivy. Tyto programy se uskuteční 
v 5. až 8. třídě.

Realizované projekty

Výzva 57

Škola obdržela ve zvláštní dotaci MŠMT finanční prostředky na vybavení školní dílny pro 
práci se dřevem a na nákup materiálu. Uskutečnily se dva projektové dny, ve kterých žáci 
2. stupně vyráběli dřevěné kostky, zahradní ošatky a jednoduché police ze dřeva.

Žáci posílili své kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů a 
kompetence komunikativní.
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Řím 2016

S podporou fondu RENOVABIS se uskutečnil pětidenní letecký výlet do Říma pro žáky 
druhého stupně. Hlavním organizátorem a průvodcem po historických památkách byl 
Martin Chleborád. Akce proběhla velmi úspěšně. Navštívili jsme také sídlo velmistra řádu 
Maltézských rytířů v Římě.

Přírodopisná hra

V průběhu celého školního roku měli žáci všech ročníků možnost soutěžit v poznávání 
rostlin a zvířat. Zapojili se jednotlivci a celé třídy. Obrázky a kvízové otázky byly vyvěšeny 
na „biologické nástěnce“. V kategorii tříd zvítězila 5. třída, v jednotlivcích byli nejlepší 
Matěj Paur (9. třída) a Marian Krucký (3. třída). Soutěž zajišťovala B. Esterková.

Kontroly

Proběhlo elektronické testování ČŠI žáků 6. třídy v oblasti sociálních kompetencí.

Náš školní vzdělávací program byl vytvořen na serveru InspIS, kde je trvale k dispozici 
ke kontrole ČŠI.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

B. Esterková

• NIDV Náměty a inspirace pro přírodopis na 2. stupni ZŠ

• ĆŚI – inspIS – informační systém pro tvorbu ŠVP

S. Foretová

• NIDV - Bezpečné zacházení s chemickými látkami

K. Jenčík

• ĆŚI – inspIS – informační systém pro tvorbu ŠVP

• BPP Kladno – Poruchy autistického spektra

J. Jenčíková

• CA - Novela školského zákona

• BPP Kladno – Poruchy autistického spektra

M. Kadeřávková

• CA - Novela školského zákona

• Centrum pro rodinu Vega Kladno – Práce s agresí

J. Kovaříková

• NIDV - Karel IV a Jan Hus

A. Salátová

• Křesťanská PPP – Posilování pozitivních životních hodnot a postojů

Základní údaje o hospodaření školy

Výsledovka a rozvaha za rok 2015 – viz přílohy
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