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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 30.9.2018 k 30.9.2019

1 třída 11 13

2. třída 14 12

3. třída 10 14

4. třída 17 10

5. třída 11 17

6. třída 17 11

7. třída 12 17

8. třída 11 13

9. třída 14 11

Celkem 117 118

Ve druhém sloupci je započítáno 5 žáků, ve třetím sloupci 3 žáci, kteří plní povinnou školní 
docházku v zahraničí.

Přijímací řízení

Do prvního ročníku se v řádném termínu zapsalo 19 dětí, z toho 6 žáků má odklad školní 
docházky, 13 žáků bylo přijato.
Do dalších ročníků byli žáci přijímáni v průběhu školního roku.

Prospěch a chování žáků

První pololetí

Prospělo s vyznamenáním: 65 žáků
Prospělo: 45 žáků
Neprospěl:  1
Snížený stupeň z chování: 0

Druhé pololetí

Prospělo s vyznamenáním: 58 žáků
Prospělo: 54 žáků
Neprospěl:  2
Snížený stupeň z chování: 0
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Výchovná opatření v prvním pololetí

Pochvala třídního učitele: 2 žáci
Pochvala ředitele školy: 18 žáků
Napomenutí třídního učitele: 8 žáků
Důtka třídního učitele: 6 žáků
Důtka ředitele školy: 0

Výchovná opatření ve druhém pololetí

Pochvala třídního učitele: 0
Pochvala ředitele školy: 1 žák
Napomenutí třídního učitele: 6 žáků
Důtka třídního učitele: 0
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 1.9.2018.
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. Anna Richtrová, PedF UK, biologie a učitelství 1. stupně
2. třída Mgr. Tatiana Petrlíková, PedF Univerzity Komenského v Bratislavě, spec. ped.
3. třída Mgr. Lenka Kyselová, UJAK, školní speciální pedagog
4. třída Mgr. Jana Kovaříková, PedF v Nitře, učitelství 1. stupně PFJU České Budějovice
5. třída Mgr. Antonín Knížek, PedF UJEP, učitelství 1. stupně, speciální pedagogika 
6. třída Mgr. Martina Kadeřávková, KTF UK, náboženství, speciální pedagogik
7. třída RNDr. Jaroslava Jenčíková, MFF UK, matematika
8. třída Ing. Karel Jenčík, ČVUT - FEL, fyzika, ICT
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, SZŠ, 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
Jana Harigelová, G
Petra Kalinová, SPŠ

Asistent pedagoga

Jana Harigelová, G
Petra Kalinová, SPŠ 

Prevence sociálně patologických jevů

PhDr. Daniela Krausová, školní psycholožka, ve škole 1 den v měsíci 

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, Přátelská matematika, Rok se svatými, Svatý Václav. Máme 
vytvořený plán PPUČ i pro období příštího školního roku, který je zaměřen na rozvoj 
čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. 
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

Spolek rodičů pomohl financovat vybavení školní kuchyňky.
Členové spolku a další rodiče pomáhali škole zorganizovat Františkiádu (říjen), 
mikulášskou nadílku (prosinec), Tříkrálovou sbírku (leden), Rytířské klání (červen). 
S rodiči příštích prvňáčků se v květnu 2019 setkala budoucí třídní paní učitelka Mgr. Lenka 
Kyselová 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 a velikonoční trhy. Oblíbené jsou žákovské kavárny, 
toustárny a salátovny, které se konají čtyřikrát do roka.
Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků se konají na konci září a 
na konci každého čtvrtletí.
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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.). 

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
Přírodovědný kroužek – Jan Holeček
Výtvarný – Anna Richtrová
Matematický šikula – Jaroslava Jenčíková
Taneční a dramatický – Kristýna Šrobová
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Prezentace školy

Školní webové stránky http://www.zsmr.cz/.
V Kladenském deníku vyšla fotografie prvňáčků na začátku školního roku.
Na kostelní zahradě byl nainstalován školní betlém.
V kulturním měsíčníku Kamelot vyšel v září celostránkový článek o škole s pozvánkou 
na den otevřených dveří a Františkiádu.
Žáci se pravidelně zúčastňují různých výtvarných a matematických soutěží.
Tříkrálové sbírky se zúčastnilo 18 našich žáků.
V Učitelských novinách vyšel v lednu 2019 článek s fotografií o poznávacím pobytu 
v Londýně. V únoru 2019 byl uveřejněn v UN článek o projektu Edison, o tomto projektu 
vyšel také článek s fotografií v Kladenském deníku.
Účast žáků a učitelů na Noci kostelů.

Úspěchy našich žáků

Soutěže

Ester K. - reprezentace školy v okresním kole soutěže v českém jazyce a v dějepisu
Viola N., Alžběta H. - reprezentace školy v okresním kole soutěže v dějepisu
Viola N., Denis T. - reprezentace školy v okresním kole soutěže v anglickém jazyce
Anna S. - reprezentace školy v okresním kole soutěže v matematice
Sebastián T. - reprezentace školy v Pythagoriádě
Ester K., Daniela Š - reprezentace školy v okresním kole recitační soutěže
Jan Z. - reprezentace školy ve výtvarné soutěži u Pražského Jezulátka
Kryštof J. - 1. místo v okresním kole soutěže Matematický klokan kategorie Cvrček

Výstavy

Úspěšná reprezentace školy na keramickém festivalu ve Slaném
Reprezentace školy na nesoutěžní výstavě dětská keramika v Labyrintu
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Umístění absolventů

Jméno Škola Obor

Václav Č. SPŠ Kladno Elektrotechnika

Anežka H. Střední uměleckoprůmyslová škola Praha Výroba nábytku

Lucie J. Střední škola Vímolova Praha Zubní asistent

Ester K. Gymnázium Slaný Gymnázium

Anežka K. PRUM Kladno Návrhářství oděvů

Ngoc L. SPŠ Kladno El. počítačové systémy

Adam L. Integrovaná SŠ Slaný Truhlář

Dominik P. SOU Edvarda Beneše Kladno Kuchař číšník

Martin P. SPŠ Kladno El. počítačové systémy

Anna P. Gymnázium Slaný Gymnázium

David R. Střední škola služeb a řemesel Stochov Hotelnictví

Adam S. SPŠ Kladno Automatizační technika

Adéla V. SZŠ Kladno Praktická sestra

Realizované projekty

Nová kuchyňka

Ve sklepě jsme upravili prostory bývalé kotelny na 
žákovskou kuchyňku. Úpravy se mohly uskutečnit 
díky darům  Řádu ve výši 250 tisíc korun.
Každá třída už něco v kuchyňce vařila. Sedmáci 
připravovali také koktejly - smoothie, které měly 
velký úspěch na zahradní slavnosti po biřmování.

-  8 -



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.

Výlet do Londýna

V říjnu se uskutečnil 
poznávací výlet do 
Londýna, který vedl 
P. Martin Chleborád, 
administrátor kladenské 
farnosti.

Projekt Edison

V lednu pobývalo 
ve škole týden osm 
zahraničních studentů, 
kteří představovali své 
země ve všech našich 
třídách. 
Prezentace probíhaly 
v angličtině, 
s překladem si obratně 
poradili naši nejstarší 
žáci.

Betlém u kostela v Kročehlavech

Starší žáci doplnili další postavy, které sami navrhli a vytvořili a vyrobili přístřešek z palet. 
Betlém nainstalovaný na kostelní zahradě požehnal kladenský administrátor P. Martin 
Chleborád.
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Projekt ZMO – základní matematické operace

V průběhu školního roku žáci procvičovali počítání zpaměti na počítačích s programem 
ZMO, který náhodně střídá matematické operace, je možné nastavit dobu výpočtů a 
rozsah příkladů.
Od 3. do 9. třídy bylo zadání stejné – vypočítat co nejvíce příkladů do 100 za 7 minut. 
Počet bodů je rozdíl počtu správně vypočítaných příkladů a počtu chyb.
Čtyřikrát za rok proběhlo školní testování – viz tabulka a graf. Nehodnotili jsme jenom 
nejrychlejšího počtáře, ale zvláštní pochvalu dostali žáci, kteří se nejvíce zlepšili a také 
celá 3. třída.
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Třída 2018-11 2019-01 2019-04 2019-06
1 62,27 54,00 63,90 41,56
2 32,45 46,54 21,60 18,78
3 28,63 25,67 54,89 61,63
4 21,36 24,13 25,36 38,86
5 51,70 61,22 66,89 69,20
6 49,79 48,25 51,85 56,57
7 56,67 60,67 53,36 71,89
8 51,63 60,33 70,44 67,20
9 67,91 72,83 82,45 87,46
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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.

Tříkrálová sbírka

S přispěním našich dětí se vybralo téměř 40 tisíc Kč, hlavním koordinátorem koledníků 
byla paní učitelka Lenka Kyselová. Sbírky se zúčastnilo 18 dětí.

Školská rada

V červnu 2018 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 Ursula Czerninová a Ondřej Mrzílek.

Kontroly

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla kontrola ZP ani OSSZ.

Poskytování informací

Nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Aktivity během školního roku

 3. 9. úvodní bohoslužba, seznámení se školním řádem, rozdání ŽK
 13. 9. třídní schůzky
 17. 9. školní mše
 18. 9. žákovský parlament
 27. 9. Poklad sv. Václava
 1.10. školení GDPR
 03.10. 08:00 – 11:45 DOD, 15:00 – 18:00 Františkiáda
 08.10. PhDr. Krausová, školní psycholožka
 09.10. Veletrh celoživotního vzdělávání Sítná 8. a 9. třída
 10.10. Přírodovědný klokan
 10.10. Spolek rodičů
 15.10. školní mše
 16.10. žákovský parlament
 17.10. PhDr. Messanyová – profesní orientace, Křesťanská PPP Praha
 23.10. knihovna 4. třída
 25.10. a 26.10. ředitelské volno (hlučné práce ve sklepě – stavební úpravy kuchyňky)
 25.10. – 29.10. Londýn 
 29.10. a 30.10. podzimní prázdniny
 19.11. 14:00 pedagogická porada
 22.11. konzultace pro rodiče
 28.11. a 29.11. výroba adventních věnců – pro rodiče a starší žáky
 28.11. členská schůze Spolku rodičů
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 29.11. 6. třída Národní muzeum
 3. 12. Státní vědecká knihovna 1. a 3. třída
 3. 12. PhDr. Krausová
 4.12. 9. třída „Romské dílny“ - beseda
 5. 12. mikulášská nadílka
 8. 12. (sobota) duchovní obnova na arciděkanství P. M. Chleborád
 12. 12. vizitace biskup V. Malý
 17. 12. školní mše
 17.12. Preventivní program v 8. třídě zajištěný KPPP
 17.12. kino Hutník - 1. až 4. třída
 17.12. organizační porada
 18.12. žákovský parlament
 19. 12. kino Hutník, cyklus Planeta Země, 5. - 9. třída
 20. 12. 8:00 – 11:45 DOD
 20. 12. 16:30 adventní slavnost v kostele
 20. 12. 17:00 kavárna, toustárna ve škole
 22. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny
 11. 1. kino Sokol – film Svatá Zdislava
 14. 1. PhDr. Krausová
 14. 1. školní kolo olympiáda AJ - 8. a 9. třída
 17. 1. návštěva učiliště ve Vrapicích 1., 2., 3., a 5. třída
 17. 1. konzultace pro rodiče a třídní schůzky
 18. 1. školní kolo olympiáda AJ – 6. a 7. třída
 18.1. primární prevence v 9. třídě – zajistila KPPP
 21.1. – 25.1. ozdravný pobyt na horách
 22. 1. Sestry Matky Terezy a vyprávění o Indii s P. Chleborádem
 27.1 – 31.1. Osm zahraničních studentů ve škole – projekt Edison, organizace ISEC
 31. 1. seminář PPUč
 1. 2. pololetní prázdniny
 1. 2. instalace nového bezpečnostního systému v budově školy
 14. 2. recitační soutěž Slaný
 18. 2. školní mše
 19. 2.žákovský parlament
 21. 2. „slavnostní kolaudace kuchyňky“ – vystoupení loutkohereckého a tanečního kroužku
 28. 2. Síla lidskosti (Nicolas Winton) – pořad v Hutníku – 6.- 9. třída
 4. - 10. 3 jarní prázdniny
 13.3.  info o vznikající naučné stezce Letiště – pan Holeček
 14.3. odvoz sběru
 16. 3. duchovní obnova na faře ve Slaném
 18.3. školní mše
 18.3. PhDr. Krausová, školní psycholog
 18. 3. 8:00 – 11:45 DOD
 19.3. žákovský parlament
 21.3. bývalé kolegyně H. Drvotová, M. Zejšková -náměty pro práci s dětmi s SVP
 22.3. 4. třída knihovna Sítná
 25. a 26.3. pěší výlet Brdy 5. až 9. třída
 30. 3. duchovní obnova na arciděkanství v Kladně
 1.4. divadlo Praha 2. až 5. třída
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 3. 4. PhDr. Mesanyová
 4.4.  Digikompas – informace o digitálních technologiích pro rodiče a učitele (pan Holeček)
 12. a 13. 4. zápis do 1. třídy (pátek 14:00 – 18:00, sobota 9:00 – 12:00)
 16.4. dopravní hřiště 4. třída
 16.4. 16:30 - 18:30 velikonoční trhy a kavárna
 18. - 24. 4. velikonoční prázdniny
 25. 4. konzultace o prospěchu
 4.5. (sobota)  seminář o sexuální výchově na arcibiskupství 
 24.5. 19:30 – 20:00 Noc kostelů, náměstí Starosty Pavla
 9. a 10. 5. ředitelské volno
 28.5. žákovský parlament – poslední schůzka
 28.5. PhDr. Mesanyová, testy profesní orientace pro 8. třídu
 28.5. obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy
 29.5. 1. třída divadlo Lampion Kladno
 29.5. obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy
 2.-3.6. 9. třída splavování Sázavy
 4.6. mše svatá s biřmováním (biskup Václav Malý) a zahradní slavnost, účast dětí z církevní 

MŠ, návštěva pana Johannese Lobkowicze
 6.6. 1. třída v knihovně - pasování na čtenáře
 6.6. konzultace o prospěchu
 10.6. PhDr. Krausová 
 10.6. - 14.6. škola v přírodě Bozkov u Semil
 12.6. 1. a 2. třída navštívila církevní MŠ (černošská kapela)
 17.6. - 20.6 sběr papíru
 19.6. PhDr. Mesanyová – výsledky profesní orientace
 20.6. 9. třída - seminář Pozitivní význam lidské sexuality (Národní iniciativa pro život)
 21.6. seminář „Den, kdy se mlčelo“, Post bellum 8. a 9. třída – kolektivizace vesnice
 24.6 8.00 – 12.00 Rytířské klání
 25.6. Strahovský klášter a velkopřevorství, předání pamětních listů žákům 9. třídy
 27.6. 9. třída seminář Pozitivní význam lidské sexuality 2. část (Národní iniciativa pro život)
 27.6. program pro 5. třídu Moje cesta na svět (Národní iniciativa pro život)
 29.6. závěrečná bohoslužba

Základní údaje o hospodaření školy

Výsledovka a rozvaha za rok 2018 – viz přílohy
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