
Základní škola a Mateřská škola Kladno, 
Vodárenská 2116



Přijměte, prosím, pozvání a projděte se s námi  
místy, která budou téměř denně bezpečným 
prostorem plným nových kamarádů a zážitků pro 
několik desítek  dívek a hochů při jejich cestě za 
poznáním a umem.
Čeká na Vás jen malá procházka, ale snad Vám dokáže 
přiblížit alespoň trochu to, co jste zatím většinou 
nemohli spatřit na vlastní oči.

Tak tedy vstupte, prosím!



Byla jednou jedna škola...

Kdepak, cestou do naší školy 
nemusíte zdolávat ani devatero 
hor, ani devatero řek. Ba co víc – 
většina našich žáků nemusí 
přecházet ani žádnou příliš 
frekventovanou silnici. Školu s 
přilehlým sídlištěm spojuje docela 
pohodlný a bezpečný nadchod.

Z druhé strany sousedí škola s 
velkou vilovou čtvrtí, kterou 
rovněž nekřižuje žádná 
nebezpečná komunikace. Autem se 
ovšem ke škole přijet také dá...



A už jste tady aneb Ve vstupní hale
Momentálně naše návštěvníky 
vítají „večerníčkové“ postavičky 
Bolka a Lolka, ale výzdoba se mění 
vždy podle toho, na co zaměřujeme 
Dny otevřených dveří či zápisu do 
1. ročníku. Letos to bude 
překvapení až k novému školnímu 
roku. Nad schody vlevo je malý 
informační koutek, kde si žáci 
mohou vyhledávat informace či 
dokončovat prezentace, když doma 
selže technika. To pak mohou přijít i 
rodiče a podívat se třeba na známky 
v elektronické žákovské knížce ...



Po schodišti výše – chodba v patře
V naší škole vycházíme ze 
známého „Kdo si hraje, nezlobí!“ 
Zejména na 1 stupni tento 
přístup uplatňujeme ve výuce 
každý den. Ale víme, že to platí 
i ve chvílích, kdy se žáci mají 
zabavit sami. Na chodbách jsou 
tedy nejen naučné mapy, ale také 
stoly na stolní tenis či kopanou, 
basketbalové koše či skákací 
panáky. Mobily zůstávají 
většinou v kapsách či taškách.



Přestávky aneb Když se právě neučí

Když už je řeč o přestávkách a mobilech a vůbec čase mimo výuku: Víme, že 
mobilní telefony jsou dnes spíš běžnou věcí než nějakým fenoménem. Ale také víme, 
jak dokážou nejen pomáhat, ale také „krást čas“, dělat z nás do sebe uzavřené, 
pasivní a pohodlné tvory, a někdy dokonce ubližovat.

Nechceme denně řešit jakékoli formy kybernetické šikany. My máme rádi dětský 
smích, živelnost, neposednost, ale také kreativitu a hravost. Proto podporujeme 
právě takové aktivity, které toto s sebou přinášejí. Víme, že právě to děti potřebují. 
 A tušíme, že s mobilem v ruce stráví řada dětí zbytek dne, kdy už nejsou se svými 
kamarády.

Nepovažujeme za správné mobily ignorovat. Spíše se snažíme o vytvoření nějaké 
rozumné protiváhy, která má omezovat jejich nadměrné užívání.



Na návštěvě u prvňáčků

Díváme se na zadní stěnu 
jedné z 1. tříd.  Typická je 
zde  velmi pestrá výzdoba, 
která ovšem vždy souvisí s 
probíraným učivem.

Ve spodní části si jistě 
všimnete práce samotných 
žáků. Rádi se pochlubí  a je 
pro ně důležité, když je 
někdo pochválí. O efektu 
jedniček už ani nemluvě!



Pohled z chodby aneb školní sportovní areál

Při pohledu z chodby 2. patra 
spatříte část školního areálu, 
který je velmi využíván pro 
tělesnou výchovu, ale také 
třeba pro hry dětí ve školní 
družině.

Atletický ovál, travnaté 
softbalové hřiště, asfaltová 
hřiště nebo dvě dětská  hřiště s 
prolézačkami a venkovní 
učebna – tím vším je vybaven.



Školní areál – asfaltové hřiště

Když je venku deštivo, právě jako 
na tomto snímku, málokdy na něm 
někoho potkáte. Za hezkého počasí 
bývá ale plné dětí a křiku jak 
během velké přestávky, tak při 
tělesné výchově. Nebo  když na něj 
odpoledne vyrazí školní družina. 
Ta na něm čas  od času uspořádá 
výtvarnou soutěž v kreslení  
křídou. Veselé dětské obrázky pak 
prostranství úplně rozsvítí. 
Bohužel jen do příštího deště...



Školní areál – větší dětské hřiště

Při procházce naším školním 
areálem natrefíte na dvě dětská 
hřiště s lavičkami, pískovišti, či 
prolézačkami. Na tato hřiště mají 
přístup pouze děti do 12 let. 
Starší žáci využijí spíše travnaté 
plochy velkého hřiště 
softbalového, popřípadě hřiště 
asfaltového. I oni však občas 
zatouží po posilování a práci s 
vlastním tělem. Pro ně proto 
chystáme umístění prvků pro 
„workoutové“ aktivity.



Pavilon u hřiště – klid a pohoda!
Poslední léta, kdy jsme  vždy 
otevírali tři třídy 1. ročníku, 
jsme museli využít prostory, 
které byly původně určeny 
výhradně pro školní družinu. 
Jednu z takových tříd 
najdete v pavilonu u hřiště. 
Že je to stranou? To ano, ale 
paní učitelka i děti si velmi 
pochvalují, že mají prostory 
jen pro sebe. Vybavení třídy 
je totiž jinak standardní. 



Pavilon u hřiště – učebna i herna

Koneckonců, přesvědčte se na 
vlastní oči. Velká okna, dost 
světla, velký prostor a výbava 
jako v jiných třídách... Komu 
by se tu nelíbilo? Pro družinu 
na odpolední hrátky máme 
další hry anebo sportovní 
vybavení. Když počasí přeje, 
jsme s dětmi raději venku. To 
je pak fajn, že máme všechno 
takhle po ruce.



Malá učebna v pavilonu školní jídelny

Pavilon školní jídelny má ve 
správě sousední škola, ale my 
v něm máme také své 
prostory. Nutnost využít 
všechny dostupné prostory se 
týkala i této mini herny. V 
této třídě je však o dost nižší 
počet žáků, než ve standardní 
učebně, takže se stala docela 
útulnou. Výhodou je i její 
umístění. Stačí sejít schody a 
jsme v jídelně!



Naši žáci? Téměř samí umělci!
Známe takový jeden recept: 
šikovná paní učitelka, moře 
nápadů, pár výtvarných 
potřeb a pár desítek žáků – 
to celé dáte v jeden čas do 
jedné třídy a necháte cca 40 
až 60 minut působit. A co z 
toho vznikne? Spousta fakt 
pěkných obrázků! Komu 
tohle nestačí, může se na 
našem webu podívat do 
galerie žákovských děl...



A jedna rarita – školní mini ZOO

Když říkáme rarita, myslíme to 
skoro doslovně. Již léta u nás 
funguje taková malá ZOO! Mezi 
exempláři jsou agamy, gekončíci, 
exotické ještěrky, oblovky, malinké 
pralesní žabky, osmáci Degu. 
Máme několik akvárií s rybkami, 
vodní želvy, jednu suchozemskou 
želvu. A také hady! Chovali jsme i 
pískomily, křečky, chameleony a 
další. Starají se o ně sami žáci pod 
vedením pana učitele, který je do 
toho fanda.



Pohybem ke zdraví – hlavní školní tělocvična

Většina nejmladších žáčků 
miluje tělocvičnu. Dokonce i 
dnes, kdy jsme s pohybem 
obecně na štíru. A mnohým ta 
láska k pohybu, a tedy i k 
tělocvičně vydrží i do vyšších  
tříd. 

Je tedy jasné, že ukázat foto 
z tělocvičny prostě musíme! 
Oko jistě potěší nové dřevěné 
obložení, světlost a výrazná 
vzdušnost prostoru.



Když se nám daří. Anebo někdy nedaří...
Ačkoli nejsme sportovní škola, ani 
jsme se tak nikdy netvářili, prošlo 
našimi lavicemi mnoho velmi 
šikovných a nadaných žáků. Ve 
vitríně jsou k vidění diplomy či 
poháry za sportovní aktivity. Za 
jejich ziskem stojí především velká 
sportovní srdce žáků, ale také 
učitelů, kteří je trénovali a 
pomáhali porazit i zdatnější žáky 
sportovních škol. Ale i férové 
prohry dokázali naši žáci přijmout 
se zdviženou hlavou a se ctí. Na to 
jsme hrdí! 



Než se za Vámi zavřou dveře...
Krátká společná procházka naší školou zde končí. Snažili jsme se Vám ji ukázat bez 
zbytečných příkras a pozlátek. Tedy tak, jak ji sami vnímáme. Jsou věci, které bychom 
mohli dělat lépe, a jsou věci, které děláme víc než dobře. Podobně jako jinde.

Většina zaměstnanců vkládá do své práce mnohem víc, než by nám přikazovaly zákonné 
a pracovní povinnosti. Když se našim žákům daří, máme z toho stejnou radost jako oni. 
A když se něco nepovede, jsme z toho právě tak smutní. Umíme ale také povzbudit.

Naši školu navštěvuje spousta šikovných, chytrých a milých bytostí, velkých i malých. 
Žáky máme vesměs takové, jací asi mají být. Sem tam se najde zlobidlo, občas je třeba 
pohrozit, většinou ale můžeme především chválit.

Chceme být výjimeční pouze tím, že si u nás každý vybere to, co je jeho srdci či mysli 
nejbližší, a nechceme si přitom vzájemně ubližovat. Naším společným cílem jsou pro život 
dobře vybavení absolventi, kteří si na svou školu a na své učitele vždy rádi vzpomenou.



Těšíme se na shledanou!




	Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116
	Snímek 2
	Byla jednou jedna škola...
	A už jste tady aneb Ve vstupní hale
	Po schodišti výše – chodba v patře
	Přestávky aneb Když se právě neučí
	Na návštěvě u prvňáčků
	Pohled z chodby aneb školní sportovní areál
	Školní areál – asfaltové hřiště
	Školní areál – větší dětské hřiště
	Pavilon u hřiště – klid a pohoda!
	Pavilon u hřiště – učebna i herna
	Malá učebna v pavilonu školní jídelny
	Naši žáci? Téměř samí umělci!
	A jedna rarita – školní mini ZOO
	Pohybem ke zdraví – hlavní školní tělocvična
	Když se nám daří. Anebo někdy nedaří...
	Než se za Vámi zavřou dveře...
	Těšíme se na shledanou!

