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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 – České velkopřevorství. 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.

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.
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Struktura školy

Počet žáků k 30.9.2017 k 30.9.2018

1 třída 15 11

2. třída 8 14

3. třída 17 10

4. třída 11 17

5. třída 16 11

6. třída 11 17

7. třída 13 12

8. třída 14 11

9. třída 8 14

Celkem 113 117

Ve druhém sloupci jsou započítáni 4 žáci, ve třetím sloupci 5 žáků, kteří plní povinnou 
školní docházku v zahraničí.

Přijímací řízení

Do prvního ročníku se v řádném termínu zapsalo 18 dětí, z toho 4 žáci mají odklad školní 
docházky, 2 se odstěhovali, 1 žák nebyl přijat, 11 žáků bylo přijato.
Do dalších ročníků byli žáci přijímáni v průběhu školního roku.

Prospěch a chování žáků

První pololetí

Prospělo s vyznamenáním: 53 žáků
Prospělo: 54 žáků
Neprospěl:  3
Snížený stupeň z chování: 0

Druhé pololetí

Prospělo s vyznamenáním: 66 žáků
Prospělo: 45 žáků
Neprospěl:  1
Snížený stupeň z chování: 2
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Výchovná opatření v prvním pololetí

Pochvala třídního učitele: 4 žáci
Pochvala ředitele školy: 26 žáků
Napomenutí třídního učitele: 5 žáků
Důtka třídního učitele: 2 žáci
Důtka ředitele školy: 1 žák

Výchovná opatření ve druhém pololetí

Pochvala třídního učitele: 0 žáků
Pochvala ředitele školy: 10 žáků
Napomenutí třídního učitele: 4 žáci
Důtka třídního učitele: 0 žáků
Důtka ředitele školy: 1 žák

Pochvaly ředitele školy uděleny za reprezentaci školy na soutěžích a účast na Tříkrálové 
sbírce v našem městě.
Problémy s chováním měli žáci v oblasti nedostatečné domácí přípravy, zapomínání 
domácích úkolů apod. 

Školní vzdělávací program 

ŠVP s názvem Dobrá škola, cesta k lepší budoucnosti  má škola vytvořený 
v elektronické formě s platností od 1.9.2016.
ČŠI má k dispozici náš ŠVP na svém serveru (systém InspIS).
Vycházíme z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

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: Mgr. Lenka Kyselová, UJAK, školní speciální pedagog
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 Mgr. Lenka Kyselová, UJAK, školní speciální pedagog
3. třída Jana Kovaříková, PedF v Nitře, učitelství 1. stupně PFJU České Budějovice
4. třída Mgr. Antonín Knížek, PedF UJEP, učitelství 1. stupně, speciální pedagogika 
5. třída Mgr. Anna Richtrová, PedF UK, biologie a učitelství 1. stupně
6. třída RNDr. Jaroslava Jenčíková, MFF UK, matematika
7. třída Ing. Karel Jenčík, ČVUT - FEL, fyzika, ICT
8. třída Mgr. Anna Salátová  PedF Jihočeské univerzity, matematika, přírodopis
9. třída Mgr. Anna Salátová  PedF Jihočeské univerzity, matematika, přírodopis
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Další učitelé

Mgr Petra Hanke, Slezská univerita v Opavě, čeština, angličtina
Lenka Harigelová, SzdrŠ, regenschori kladenské farnosti, učila HV
P. Mgr. Jan Poříz, OCD, KTF UK, náboženství
Ing. Carl Kittrell, Bs – výuka Aj, rodilý mluvčí, stavební inženýr univerzita Kansas
PhDr. Jaroslav Vítek, FF UK, němčina
Bc. Martin Procházka, chemie
Bc. Kristýna Šrobová, tělesná výchova

Školní družina a školní klub

Bc. Simona Kajtmanová, TF JU, náboženství, etika
Petra Kalinová, SPŠ
Jana Harigelová, G

Asistent pedagoga

Jana Harigelová, G 

Prevence sociálně patologických jevů

PhDr. Daniela Krausová, školní psycholožka, ve škole 1 den v měsíci 
Mgr. Radka Fraňková, Křesťanská PPP Praha, Vrstevnické programy v 6. až 9. třídě 
Mgr. Renata Kolářová, Křesťanská PPP Praha, Vrstevnické programy v 6. až 9. třídě

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Naše škola byla zařazena mezi 12 pilotních škol v České republice v rámci projektu PPUČ 
(podpora práce učitelů), který zajišťuje NÚV Praha. V letošním školním roce se uskutečnily 
projekty Přátelské čtení, Rok se svatými, Pravda a lež na Internetu. Naši učitelé se 
zúčastňují školení, organizovaných zdarma NÚV. Máme vytvořený plán PPUČ i pro období 
příštího školního roku, který je zaměřen na rozvoj čtenářské, matematické a digitální 
gramotnosti. 
Mgr. Anna Richtrová úspěšně absolvovala program v rámci celoživotního vzdělávání 
a rozšířila si odbornou kvalifikaci o učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
V rámci operačního programu MŠMT OPVVV Šablony I absolvovala školení čtenářské 
gramotnosti Mgr. Jana Kovaříková a Mgr. Martina Kadeřávková.
Učitelé se průběžně zúčastňují různých školení a seminářů.

Koordinace práce

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

Spolupráce s rodiči

V prosinci 2017 byl založen spolek rodičů.
Členové spolku a další rodiče pomáhali škole zorganizovat Františkiádu (říjen), 
mikulášskou nadílku (prosinec), Tříkrálovou sbírku (leden), Rytířské klání (červen). 
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S rodiči příštích prvňáčků se v květnu 2018 setkala budoucí třídní paní učitelka Mgr. Anna 
Richtrová 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, na adventní trhy a na besídku k svátku matek.
Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků se konají na konci září a 
na konci každého čtvrtletí.

Duchovní život školy

Naše škola se nachází v oblasti charakteristické nízkým procentem praktikujících 
křesťanů. Snaha o pastorační aktivity i samotná výuka náboženství musí co nejvíce 
odpovídat na specifické potřeby každé ze tříd i jednotlivců, neboť rozdíly v lidské, 
intelektuální i duchovní zralosti a připravenosti dětí a jednotlivých tříd jsou značné.

Jsme si vědomi toho, že naším úkolem je nejen předávat a vyžadovat znalosti a 
vědomosti, ale přispívat k nové evangelizaci rovněž probouzením zájmu o duchovní život 
a křesťanské hodnoty, jehož plody se mohou dostavit i mnoho let po ukončení školní 
docházky.

K podpoře výše zmíněného cíle probíhají tyto konkrétní aktivity:

Výuka náboženství je povinná ve všech ročnících v rozsahu 1 hodiny týdně. Naším cílem 
je předávat dětem základní vědomosti o obsahu křesťanské víry i ostatních náboženstvích 
a – především ve vyšších ročnících – probouzet zájem o vlastní uvažování o náboženství 
a smyslu existence světa a člověka. 

Mše svaté probíhají pravidelně 1x v měsíci (každé 3. pondělí) v době školního vyučování. 
Kromě toho zahajujeme a končíme školní rok bohoslužbou slova. Účast na případných 
dalších bohoslužbách (např. roráty, mše sv. v průběhu lyžařského kurzu a během dalších 
mimoškolních akcí) je většinou dobrovolná.

Několikrát do roka se konají odpolední programy pro žáky 2. stupně. První část obvykle 
věnujeme sportu a hrám, druhá část bývá složena z katecheze a společné modlitby, do 
které se často spontánně zapojují i děti, které nepřijaly křest nebo žijí v nepraktikujících 
rodinách.

Školní kaplan je každé pondělí odpoledne k dispozici žákům i pedagogům k osobním 
rozhovorům. 

Pro pedagogy se koná 3x do roka (před zahájením školního roku, v adventu a v postní 
době) jednodenní duchovní obnova.

Pedagogové, děti i rodiče jsou zváni na další duchovní programy mimo rámec školy, 
organizované především klášterem bosých karmelitánů ve Slaném a kladenskou farností 
(např. pouť rodin do Ovčár u Slaného atd.). 

Rok se svatými 

září Václav 8. třída únor Josefína Bakhita 7. třída
říjen Terezie z Lisieux 3. třída březen Dominik Savio 5. třída
listopad Martin 1. třída duben Vojtěch družina
prosinec František Xaverský 6. třída květen Jan Nepomucký 2. třída
leden Jan Bosko 9. třída červen Antonín z Padovy 4. třída
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Kroužky

Kytara – Lenka Harigelová
Keramický kroužek – Anna Salátová
Angličtina Level1, 2, 3 pro žáky a angličtina pro učitele a rodiče - Carl Kittrell
Příprava na MO a FO – Karel Jenčík
Základy robotiky – Karel Jenčík
Taneční a dramatický kroužek – Kristýna Šrobová
Truhlářský kroužek – Jiří Šťastný
Přátelé přírody – Hana Jelínková
Literární a divadelní – Hana Jelínková
Výtvarný -Jana Kovaříková

Prezentace školy

Školní webové stránky http://www.zsmr.cz/.
V Kladenském deníku vyšla fotografie prvňáčků na začátku školního roku, na začátku 
ledna vyšel článek s fotografii betléma, který byl nainstalován na kostelní zahradě.
Žáci se pravidelně zúčastňují různých výtvarných a matematických soutěží.
Naše škola byla prezentována formou posteru na konferenci projektu PPUČ, který se 
konal v květnu na pedagogické fakultě UK. 

Úspěchy našich žáků

Soutěže

Eliška T. - 2. místo v krajském kole recitační soutěže
Eliška K. a Tomáš P. - reprezentace školy v okresním kole soutěže v anglickém jazyce

Výstavy

Úspěšná reprezentace školy na nesoutěžní výstavě v Labyrintu

Umístění absolventů

David F. Autoelektrikář, SOŠ a SOU Dubská, Kladno
Jan H. Mechanik – elektrotechnik, SOŠ a SOU Dubská, Kladno
Kristýna J. Gymnízium Kladno
Lukáš P. Elektrotechnika, SPŠ a VOŠ, Jana Palacha, Kladno
Jiří S. Automechanik, SOŠ a SOU Dubská, Kladno
Kateřina T. Kuchař – číšník, SOŠ a SOU E. Beneše Kladno
Eliška T. Kadeřnice, SOU Tábor
Kateřina Z. Pedagogické liceum, Evropská, Praha 6
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Realizované projekty

Vrstevnické programy

Vrstevnické programy a práce školní psycholožky.

Podpora inkluze

Projekt Podpora inkluze na ZŠ Maltézských rytířů je spolufinancován Evropskou unií, 
operační program VVV. Cílem projektu je rozvoj v oblasti čtenářské gramotnosti a zajištění 
financování školního asistenta.

Betlém u kostela v Kročehlavech

Starší žáci navrhli a vytvořili postavy a vyrobili přístřešek z palet. Betlém nainstalovaný na 
kostelní zahradě požehnal kladenský farář P. Martin Chleborád.

Ozdravný pobyt na horách

Žáci 2. stupně pod vedením P. Poříze se v lednu učili lyžovat v Krkonoších.

Škola v přírodě

Proběhla v měsíci červnu pro žáky 1. stupně v Bozkově u Semil.

Výlet do Banátu v Rumunsku

Žáci 2. stupně strávili 10 nezapomenutelných dní v české vesnici Svatá Helena v oblasti 
Banát v Rumunsku. 

Školní recitační soutěž

Z každé třídy byli vybráni nejvýše 3 žáci, kteří se zúčastnili školního kola v celkem pěti 
kategoriích. Žáci byli úspěšně motivováni k většímu zájmu o českou poezii.

Absolvenské práce žáků

David – Historie fotbalu
Jirka – Automobil Ford a jeho historie
Jan – Fotosyntéza
Kateřina T. – Klášter ve Vyšším Brodě
Kateřina Z. - Anorexie
Eliška – Chov ryb, znečištění vodstva
Lukáš – Hoax a věrohodnost informací na internetu

Tříkrálová sbírka

S přispěním našich dětí se vybralo téměř 51 tisíc Kč, hlavním koordinátorem koledníků 
byla paní učitelka Lenka Kyselová. Sbírky se zúčastnilo 25 dětí.
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Školská rada

V červnu proběhly volby do školské rady, funkční období 1.9.2018 až 30.6.2021.
Z řad rodičů zvoleny Lenka Dembinná a Blanka Šímová, z řad učitelů zvoleny Martina 
Kadeřávková a Lenka Kyselová, za zřizovatele Uršula Czerninová a Ondřej Mrzílek.

Kontroly

Ve dnech 25.5.2018 až 29.5.2018 proběhla komplexní kontrola ČŠI. Závěr - upravit 
ŠVP ZŠ v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem, tj. zapracovat změny 
platné od 1.9.2017, které se vztahují k péči o záky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Změny byly provedeny a upravený ŠVP předložen k vyjádření školské radě, která se 
vyjádřila kladně. Upravený ŠVP začne platit od 1.9.2018.
Náš školní vzdělávací program byl vytvořen na serveru InspIS, kde je trvale k dispozici 
ke kontrole ČŠI.
Proběhla kontrola OSSZ Kladno za období 1.8.2014 – 31.1.2018. Nebyl nalezen žádný 
nedostatek.
Nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Aktivity během školního roku

 14.9. 16:00 rada rodičů, 16:30 třídní schůzky 1. stupeň, 17:00 6.,7.,8. třída, 18:00 9. třída
 18. 9. školní mše
 21. 9. Planeta Země - pořad v kině Hutník
 26. 9. církevní školka se zúčastní akce „ Poklad sv. Václava“- naše starší děti připraví 

stanoviště v lese
 3. 10. Františkiáda 15.00 – 17.30 stanoviště připraví učitelé
 6. 10. 8., 9. třída Burza polytechnického vzdělávání na Sítné
 7. 10. výlet učitelů – Smečno, Panenský Týnec, Třebíz, menhir
 10. 10.výlet 6. až 9. třídy – okolí Příbrami – památník Vojna, památník A. Dvořáka 

Na Vysoké, bazilika na Svaté Hoře
 16.10. školní mše
 17.10. žákovský parlament v 8.05
 7. 11. návštěva pana kardinála Dominika Duky
 8. 11. sportovní odpoledne
 9. 11. preventivní program 7. třída KPPP Praha
 16.11. preventivní program 9. třída KPPP Praha
 20. 11. školní mše
 22. 11. návštěva pana biskupa Václava Malého
 23. 11 konzultace pro rodiče
 27. 11. preventivní program 6. třída KPPP Praha
 28: 11. žákovský parlament 8:05
 28. 11. 13:30 seminář – podpora práce učitelů PPUČ – zajišťuje NÚV Praha
 29. 11. 16:00 – 18:00 výroba adventních věnců ve škole
 1. 12. 12:00- 13:30 přednáška 6. – 9. třída dr. Lukáš Nosek – arabista
 3.12. první adventní neděle
 4. 12. preventivní program 8. třída KPPP Praha
 5.12. Mikuláš – po škole chodila 9. třída
 5.12. přednáška o romské kultuře a historii (1. část) (pro 6. a 7. třídu) spolek Romano 
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džaniben
 9. 12 duchovní obnova 9 – 13 hod na arciděkanství
 12. 12. návštěva Montessori školky v kostele – účastní se náš kytarový kroužek + některá 

třída
 12.12. přednáška o romské kultuře a historii (2. část) (pro 6. a 7. třídu)
 12. 12. vystoupení dětí na náměstí Starosty Pavla na pódiu
 13. 12. zakládající schůze spolku rodičů
 18.12. školní mše
 19. 12. výlet školní družiny do Prahy do divadla Spejbla a Hurvínka
 20. 12. přednáška o Austrálii (cestovatel Ing. Poříz)
 20. 12. besídky ve třídách na 1. stupni
 21.12. Den otevřených dveří 8:00 – 13:00, výuka podle rozvrhu
 21.12. Adventní slavnost v kročehlavském kostele
 21.12. Adventní trhy 17:00 – 18:00 (výtěžek 50% pro třídu, 50% adopce na dálku)
 21. 12. 8:00 – 13:00 Den otevřených dveří
 9. 1. preventivní program v 5. třídě KPPP Praha
 11.1. konzultace pro rodiče
 12. 1. sběr papíru – odvoz
 29. 1. – 2. 2. ozdravný pobyt na horách 2. stupeň
 1. 2. přednáška o třídění odpadů 1. – 4. třída od 9:00
 1. 2. první plavání 1. a 2.třída
 1. 2. preventivní program v 5. třídě KPPP Praha
 9. 2. bruslení na zimním stadionu
 13. 2. karneval 1., 2. a 3. třída – 1. a 2. vyučovací hodina
 19. – 23. 2. projekt Edison – zahraniční vysokoškolští studenti na návštěvě u nás ve škole
 19. 2. školní mše – poté představení studentů
 6.3. žákovský parlament
 15.3. 1.hod v 5.třídě sociometrie, 2. až 5.hod v 7.třídě preventivní program
 15.3. recitační soutěž ve Slaném 
 16.3. výlet keramického kroužku na výstavu keramiky do Slaného
 17. 3. duchovní obnova v klášteře ve Slaném pro vikariát – pan biskup Karel Herbst
 19.3. školní mše
 20.3. žákovský parlament
 27. 3. Velikonoční trhy a odpolední vystoupení pro rodiče v pronajaté učebně protější školy
 27.3. žákovská kavárna 17:30 – 19:00
 29.3. seminář  pro sborovnu „Jak překonat hlasovou krizi“ (lektorka Kateřina Sluková)
 6.4. v 5.třídě preventivní program ( práce na vztazích podle výsledků sociometrie )
 13.4. návštěva dětí z církevní MŠ Radost
 16.4. školní mše
 17.4. žákovský parlament
 17.4. preventivní program v 6. třídě KPPP Praha
 20.4. 9.třída – prevence -závěrečný blok
 20.4. preventivní program v 5. třídě 
 20.4. 14:00 – 18:00, zápis do 1. třídy
 21.4. 09:00 – 12:00, zápis do 1. třídy
 23.4. preventivní program v 8. třídě 
 26. 4. konzultace a třídní schůzky
 3. 5. preventivní program v 9. třídě (8 -12)
 3. 5. 12:45 „Odpady – třídění papíru“ přednáška pro 2. stupeň
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 14.5. praktická ukázka použití hasicích přístrojů na školní zahradě (p. Hamáček)
 18.5. 6. třída exkurze do parlamentu (Top, Jen)
 21.5. školní mše
 22.5. žákovský parlament
 25.5. Noc kostelů
 29. 5. 6. třída hasičská soutěž
 29.5. výlet na Vyšehrad – 1. stupeň
 30. 5. konference PPUČ na pedagogicé fakultě UK – J. Jenčíková, K. Jenčík, L. Kyselová
 1. 6. pasování prvňáčků na čtenáře – knihovna 
 7.6. . konzultace a třídní schůzky
 8. 6. preventivní program v 9. třídě 8:00 – 12:00
 8.6. - 10.6. Kladenské dvorky 
 11. – 12. 6. Sázava pro 8. a 9. třídu – A. Salátová, J. Poříz
 11.6. - 15.6. sběr papíru (odvoz v pátek v 10:00)
 08. - 17. 6. Banát – Svatá Helena Rumunsko – žáci 2. stupně
 18. - 22. 6. ŠvP Bozkov 3. a 4. třída 
 20. 6. od 10:00 mše svatá s biřmováním (biskup V. Malý), potom zábavný program na 

zahradě  – stanoviště 7., 8. a 9. třída, bohoslužby se zúčastnily také děti z církevní MŠ
 25.6. Rytířské klání 
 27.6. 10.00 mše v katedrále – pouť církevních škol pražské arcidiecéze
 29.6. závěrečná bohoslužba

Základní údaje o hospodaření školy

Výsledovka a rozvaha za rok 2017 – viz přílohy
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