
 

Sobota pro předškoláky  
 

 
     Zahradní slavnost  

 

Vánoční trhy  
 
 

  
Škola v přírodě  

 
„ Nikdy nevíte, co dokážete, dokud jste to nezkusili.“ 

– F. P. Adams 

Další školní a družinové akce 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 

Kontakty 
 

Základní škola a Mateřská škola Kladno  
(bývalá 8. ZŠ) 
Vodárenská 2116 
272 01 Kladno 
Tel./fax: 312 681 167 – zástupkyně pro 1. a 2. stupeň, 

sekretariát 

Tel.: 312 668 166 ředitelna 
e-mail: 8.zskladno@seznam.cz, reditel8zs@seznam.cz, 

skola@8zskladno.cz 
Více informací na adrese: www.8zsamskladno.cz 

 

 
Víkendové setkání 5. 3. 2022 od 9 do 12 hodin. 

 
 
 

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Proto: dělej, když 
zkazíš, napravuj.“ 

 

Základní škola A 

MATEŘSká škola 

Kladno 

Vodárenská 2116 

 
 

Stručný průvodce naší školou. 
 

 

 

 
 
 

 
Den otevřených dveří 3. 3. 2022 od 15.30 do 18 

hodin, 5. 3. 2022 od 9 do 12 hodin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Motto: 
„Přátelské jednání s dětmi i rodiči, vzájemný 

respekt.“ 

mailto:8.zskladno@seznam.cz
mailto:reditel8zs@seznam.cz


Informace o škole 
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 
2116, je úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem.  
K výuce využíváme i učebny nad školní jídelnou, 
vybudovali jsme přírodní učebny na školní zahradě. 
Součástí školy je školní družina. Zřizovatelem školy 
je město Kladno. Škola hospodaří jako příspěvková 
organizace, právní subjektivitu získala v roce 1993. 
 
Koncepce školy 
Od školního roku 2009/2010 učíme v 1. - 9. ročníku 
podle školního vzdělávacího programu „Škola 
porozumění“.  V 1. a 2 ročníku dělíme třídy na 1 
hodinu českého jazyka a matematiky týdně na 
skupiny. Do skupin jsou žáci děleni i na výuku 
anglického jazyka. Pro odbourání následků distanční 
výuky jsme posílili hodiny českého jazyka a 
matematiky i na 2. stupni, žákům nabízíme 
doučování.  
Využíváme informační systém Škola OnLine.       
Snahou pracovníku školy je 
- respektování osobnosti dítěte 
- přátelský přístup k žákům                  
- úzká spolupráce s rodiči 
- dobrá příprava ke studiu na 

středních školách a učilištích 
- předcházení rizikovému chování 

dětí (šikana, návykové látky) 
 
Výuka na 1. a 2. stupni 
Žáci se setkávají s moderními metodami výuky, 
všechny učebny jsou vybaveny  dataprojektory a 
výpočetní technikou. Škola využívá k výuce dvě 
počítačové učebny. Žáci pracují na třídních a 
celoškolních projektech. 
Možnost využití tabletů ve výuce. 
„Žijeme zde jen krátce, proto je důležité, abychom 
dělali to, co má smysl, a dělali to hned teď.“ 
R. Baden-Powell 

Celoškolní projekty 
Pravidelně realizujeme celoškolní a třídní projekty, 
které jsou veřejností hodnocené jako úspěšné. 
K tradičním akcím se řadí víkendové setkání s rodiči, 
vánoční trhy, zahradní slavnost nebo rozloučení 
s vystupujícími žáky. V letošním školním roce žáci 
zpracují celoškolní projekt na téma Svět v pohybu. 
Projekt školní družiny „Rok plný pohody, aneb Když 
se chce, tak to jde“  
Celá škola se zapojila do projektu Šablony III a 
projektu Národní plán doučování, v návaznosti 
Národní plán obnovy 
Co nabízíme našim žákům 
a) zájmové kroužky 
- Děti na startu 
- Žákovský parlament 
- český jazyk  
- anglický jazyk 
- italský jazyk 
- flétna 
- Školní florbalová liga 
- chovatelský 
- pěvecký sbor 
- matematický 
- keramika 
- kroužky školní družiny: počítačový, gastronomický, 
pohybové hry 
 
b) školní kluby v rámci Šablon III 
 
c) doučování 
 
 
 
 
 
 „Dokud se člověk umí divit, život stojí za to.“  
 J. Kačer 
 

Školní družina 
- 6 oddělení 
- ranní provoz od 6 hodin 
- odpolední do 17 hodin 
- v pondělí a ve středu do 17,15 hodin 
- zájmové kroužky v rámci školní družiny 
Co našim žákům umožňujeme 
- žákům do 12 let využívat 2 dětská hřiště v areálu 

školy 
- relaxační dny bez výuky – pobyt 

žáků v přírodě, exkurze, 
poznávací výlety, návštěvy 
kulturních akcí 

- pobyt ve škole v přírodě 
- školní výlety a zahraniční zájezdy 
- sportovní kurzy, plavecký výcvik 
- využívat pitný režim, prodej svačin 
Co nabízíme rodičům 
- odbornou pomoc výchovné poradkyně  
   při řešení problémů dítěte 
- průběžné konzultace s vyučujícími 
- účast na projektových 

dnech 
- víkendová setkání žáků, 

rodičů a učitelů 
- možnost zapojit svého 

předškoláka do projektu 
Předškolička (v závislosti na aktuální epidemické 
situaci) 

Co se nám daří 
- školní akce a projekty 
- spolupráce s mateřskými školami 
- závěrečné oborové práce žáků 9. ročníku 
- příprava žáků na soutěže a ke studiu na středních 

školách 
 

„Učit se musíš tak dlouho, dokud neumíš.“ 
Seneca 

 


