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Úvod

Slovo ředitele školy

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.

Slovo kaplana 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.

1. Základní údaje o škole

1. Přesný název školy dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
MŠMT k 31.8.2021

Základní škola Maltézských rytířů

2. Sídlo školy

Ulice Školská č.p. 349, 272 01 Kladno

3. Kontakty

IČ: 00873730
IZO: 108 002 411
Telefon ředitelna: 602 526 695
Telefon sborovna: 602 526 696
Email: skola@zsmr.cz
Web: http://www.zsmr.cz/
DS: ysrj3eh 

4. Zřizovatel:

Suverénní řád Maltézských rytířů České velkopřevorství
Velkopřevorské náměstí 4
Praha 1

Právní forma: Školská právnická osoba
Identifikátor právnické osoby: 600 001 199
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5. Členové rady ŠPO

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek MBA., předseda
PhDr. Ursula Czerninová
Ing. Václav Dajbych do 29.12.2020, dále místo neobsazeno

6. Vedení školy

Ředitelka: RNDr. Jaroslava Jenčíková, MFF UK
Zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Kadeřávková, KTF UK
Školní kaplan: P. Mgr. Jan Poříz, OCD, KTF UK

Emailové adresy viz webové stránky školy http://www.zsmr.cz/

7. Školská rada

Funkční období do 31.8.2021

Mgr. Martina Kadeřávková, předsedkyně, zvolená za školu
Mgr. Lenka Kyselová, zvolená za školu
PhDr.  Mgr. Ondřej Mrzílek MBA., za zřizovatele
PhDr. Ursula Czerninová, za zřizovatele
Mgr. Blanka Šímová, zvolená za rodiče
Lenka Dembinná, zvolená za rodiče

8. 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.
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9. Škola a školská zařízení

IZO Typ Název zařízení Obec Ulice Vyuč. jazyk Kapacita Platnost

108002411 B10 Základní škola Kladno Školská 349 Čj 180

110034937 G21 Školní družina Kladno Školská 349 Čj 60

181006405 G22 Školní klub Kladno Školská 349 Čj 75

2. Přehled oborů vzdělávání dle rejstříku

Škola Kód Název vzdělávacího programu Cílová Poznámka

ZŠ 79-01-C/01 Dobrá škola, cesta k lepší 
budoucnosti

---

3. Rámcový popis personálií

1. Pedagogičtí pracovníci

Škola Počet

Ředitel a zástupce ředitele, fyzické osoby celkem 2

Ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané 2

Interní učitelé, fyzické osoby celkem včetně ředitele a zástupce ředitele 11

Interní učitelé, přepočtení na plně zaměstnané včetně ředitele a 
zástupce ředitele

10,3

Externí učitelé, fyzické osoby celkem 7

Externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané 2,1

Fyzické osoby celkem, pedagogičtí pracovníci 18

Celkem přepočtení na plně zaměstnané, pedagogičtí pracovníci 12,4

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je stoprocentní.

Kvalifikovaných: 17 94,4%
Nekvalifikovaných: 1 externista (úvazek 0,18) , studující VŠ 5,6%

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V letošním roce ukončen projekt PPUČ (podpora práce učitelů), který zajišťoval NPI 
Praha. Koordinátorka za školu Mgr. Lenka Kyselová.
Učitelé se průběžně zúčastňují různých školení a seminářů.
Opakovaly se projekty Přátelské čtení, Přátelská matematika, Pěšky do školy.
Projekt Den, kdy se mlčelo, realizovaný prostřednictvím Paměti národa.
Kariérní poradenství – beseda s odborníkem z praxe Mgr. Štěpánkou Novákovou.
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Učitelé cizích jazyků

Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby)

4

Z toho S odbornou kvalifikací 4

Bez odborné kvalifikace 0

Rodilý mluvčí 1

2. Nepedagogičtí pracovníci

Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně zaměstnané

3 1,4

4. Přijímací řízení - zápis
Do prvního ročníku se v řádném termínu zapsalo 17 dětí, z toho 4 žáci mají odklad školní 
docházky, 11 žáků bylo přijato, 2 žáci nebyli přijati, 2 žáci nenastoupili.
Do dalších ročníků byli žáci přijímáni v průběhu školního roku.

Základní škola – 1. ročník

Počet přihlášek celkem 17

Počet přijatých celkem 11

Počet odkladů povinné školní docházky 4

Počet žáků, kteří skutečně nastoupili k 1.9.2021 9

Do výkazu k 30.9. vykázáno 9

5. Údaje o výsledcích vzdělávání
1. Počet tříd a počet žáků

Škola Počet tříd Počet žáků

Výkaz M3 k 30.9.2020 9 115

Výkaz M3 k 30.9.2021 9 109

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku

Přerušili vzdělávání 0

Nastoupili po přerušení vzdělávání 0

Nepostoupili do vyššího ročníku 2

Z toho nebylo povoleno opakování 0

Přestoupili z jiné školy 6

Přestoupili na jinou školu 7
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
1. Školní psycholožka PhDr. Daniela Krausová,  ve škole 1 den v měsíci
2. Školní kaplan P. Jan Poříz ve škole 2 dny v týdnu
3. Administrátor kladenské farnosti P. Martin Chleborád  ve škole 1 den v týdnu
4. Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Kyselová, školní speciální pedagog
5. Metodik prevence Mgr. Antonín Knížek
6. Škola pravidelně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními 

(Křesťanská PPP Praha, PPP Kladno, Speciální centrum Pařížská Kladno, Speciální 
centrum Slunce Stochov, ŠPZ Koloběžka Kladno, SPC pro sluchově postižené Ječná 
Praha, SPC Nautis  při Národním ústavu pro autismus Praha), Speciálně pedagogické 
centrum pro zrakově postižené při Škole Jaroslava Ježka.

7. Kariérní poradenství
Každoročně žáci 8. a 9. ročníku navštěvují Burzu škol Středočeského kraje a Veletrh 
odborného vzdělávání v Kladně.

8. Výchovné problémy – nejčastěji řešeno nedostatečné studijní úsilí žáků a občasné 
nevhodné chování žáků 2. stupně k vyučujícím. Rodiče jsou zváni na pohovory s učiteli
podle potřeby.

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

1. Akce a aktivity žáků, pedagogů, školy propojené s církevním charakterem školy
1. Školní mše svaté jedenkrát za měsíc
2. Školní betlém – postavy v životní velikosti stavíme v zahradě před kostelem
3. Instalace výstavy ke 30. výročí školy v kostele Nanebevzetí Panny Marie na 

náměstí Starosty Pavla
4. Příspěvky do farního zpravodaje Naděje, který vychází čtyřikrát ročně
5. Webové stránky školy – důležité informace a zajímavosti ze života školy
6. Další obvyklé aktivity nemohly být realizovány z důvodu pandemie covid-19.

2. Mediální výchova – školní časopis – vytvořili žáci 6. třídy pod vedením paní učitelky 
Mgr. Jany Kovaříkové

3. Nástěnný kalendář – sestavený z výkresů starších žáků pod vedením paní učitelky 
Anny Salátové

4. Herbář – žáci motivováni k aktivitám v přírodě v době distanční výuky, byl součástí 
výstavy ke 30. výročí školy instalované v kostele, na odbornou stránku dohlédla a 
příspěvky sestavila Mgr. Anna Salátová, k určování druhů rostlin využívali žáci aplikace
na mobilních telefonech

5. Škola v přírodě se z důvodu pandemie nekonala, pobyt na horách organizoval školní 
kaplan P. Jan Poříz (Krkonoše)

6. Škola zprostředkovala v době distanční výuky neomezená data na 3 měsíce zdarma 
od firmy T-Mobile pro 10 žáků ze sociálně slabých rodin.

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky:

• Matematika k přijímacím zkouškám

• Čeština k přijímacím zkouškám

• Truhlářský kroužek
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• Základy robotiky

• Taneční a dramatický

• Matematický šikula

• Sebeobrana

• Angličtina Level1, 2, 3 pro žáky

• Kytara

• Sbor

• Výtvarný kroužek

• Keramický kroužek

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích 
kontrol

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 
2020/2021
1. Inspekční elektronické zjišťování INEZ v systému InspIS (5., 7., 9. třída) mělo být 

realizováno v únoru 2020, ale bylo odloženo na podzim 2021.
2. Využívání testovacího systému České školní inspekce InspIS SET

1. Přijímací zkoušky na střední školy z matematiky a českého jazyka z předchozích 
ročníků – výstupem je pro každého žáka podrobný popis výsledků jednotlivých úloh 
a pro učitele přehled úspěšnosti řešení – učitel se může zaměřit na problematické 
oblasti.

2. V systému InspIS SET má škola vytvořeny vlastní testy na procvičování převodů 
jednotek a dalších fyzikálních úloh.

3. Národní SCIO testování šesté a osmé třídy – 6. třída dosáhla výsledku jenom 
podprůměrného, byly specifikovány oblasti učiva 1. stupně, které je třeba doplnit, 
8. třída nadprůměrný výsledek.
Každý žák dostal hodnocení svého testu včetně srovnání s celorepublikovým 
průměrem. 

9. Dárci a partneři

Děkujeme našemu zřizovateli za dar ve výši 90 000,- Kč na uhrazení režijních nákladů na 
obědy žáků.

10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020

Výsledovka a rozvaha za rok 2020 – viz přílohy

11. Poskytování informací 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona 106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
1. Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
2. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
3. Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 

informace: 0
4. Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
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5. Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období nejsou žádné

12. Další informace

Struktura školy

Počet žáků k 30.9.2020 k 30.9.2021

1 třída 14 9

2. třída 12 15

3. třída 10 13

4. třída 13 10

5. třída 9 13

6. třída 17 10

7. třída 10 15

8. třída 17 9

9. třída 13 15

Celkem 115 109

Ve druhém sloupci jsou započítáni 3 žáci, ve třetím sloupci 4 žáci, kteří plní povinnou 
školní docházku v zahraničí.

Prospěch a chování žáků

První pololetí

Prospělo s vyznamenáním: 66
Prospělo: 38 
Neprospělo:  11
Nehodnocen: 1
Snížený stupeň z chování: 1

Druhé pololetí

Prospělo s vyznamenáním: 66
Prospělo: 43
Neprospěl:  2
Snížený stupeň z chování: 1

Výchovná opatření v prvním pololetí

Pochvala třídního učitele: 18
Pochvala ředitele školy: 0
Napomenutí třídního učitele: 2
Důtka třídního učitele: 0
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Důtka ředitele školy: 0

Výchovná opatření ve druhém pololetí

Pochvala třídního učitele: 8
Pochvala ředitele školy: 1
Napomenutí třídního učitele: 1
Důtka třídního učitele: 1
Důtka ředitele školy: 0

Třídní učitelé

1. třída Mgr. Jana Kovaříková, PedF v Nitře, učitelství 1. stupně PFJU České Budějovice
2. třída Mgr. Lenka Kyselová, UJAK, školní speciální pedagog
3. třída Mgr. Anna Richtrová, PedF UK, biologie a učitelství 1. stupně
4. třída Mgr. Tatiana Petrlíková, PedF Univerzity Komenského v Bratislavě, spec. ped.
5. třída Mgr. Antonín Knížek, PedF UJEP, učitelství 1. stupně, speciální pedagogika 
6. třída Ing. Karel Jenčík, ČVUT - FEL, fyzika, ICT
7. třída Mgr. Anna Salátová, PedF Jihočeské univerzity, matematika, přírodopis
8. třída Mgr. Martina Kadeřávková, KTF UK, náboženství, speciální pedagogik
9. třída RNDr. Jaroslava Jenčíková, MFF UK, matematika

Další učitelé

Mgr. Petra Hanke, Slezská univerita v Opavě, čeština, angličtina
Lenka Harigelová, SZŠ, regenschori kladenské farnosti, HV
P. Mgr. Jan Poříz, OCD, KTF UK, náboženství
Ing. Carl Kittrell, Bs – výuka Aj, rodilý mluvčí, stavební inženýr univerzita Kansas
Mgr. Markéta Kittrellová – výuka Aj
PhDr. Jaroslav Vítek, FF UK, němčina
Bc. Martin Procházka, chemie
Mgr. 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
Markéta Pešičková, SŠ
Jindřiška Procházková, SŠ 

Duchovní život školy

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
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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.). 

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.
Obvykle čtyřikrát za rok probíhá školní testování – viz tabulka a graf. Nehodnotíme jenom 
nejrychlejší počtáře, ale zvláštní pochvalu dostávají žáci, kteří se nejvíce zlepšili. 
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             Výsledky ZMO – průměrný počet bodů tříd
Tým – Třída 21/22 2018-11 2019-01 2019-04 2019-06 2019-11 2020-02 2021-10

A29 – 2 0,00 52,00
A28 – 3 0,00 49,60
A27 – 4 0,00 48,00 65,33 49,50
A26 – 5 31,90 43,36 24,33 27,00 29,08 34,22 50,55
A25 – 6 24,80 24,50 57,17 57,40 56,50 57,00 46,67
A24 – 7 16,75 20,23 21,09 34,62 36,57 48,67 66,71
A23 – 8 41,88 47,75 56,33 58,38 63,63 76,00 69,83
A22 – 9 50,75 51,80 52,08 57,50 64,50 64,42 50,75
A21 57,13 61,89 54,82 71,50 71,73 69,91
A20 51,63 58,13 69,25 67,11 80,00 75,25
A19 67,91 72,83 82,45 87,46
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