Zahraniční spolupráce,
partnerské školy
Německo
• Kooperative Gesamtschule Norderney
• Europaschule Grundschule Delmenhorst
• Talschule und Mörikeschule Backnang
Dánsko
• Brøndby Strandskol Brøndby
Kanada
• Dare Arts
Rakousko
• Offene Volksschule Wien
Čína
• YEW Chung International School Hong Kong

Školní družina a klub

Školní jídelna
• výběr ze dvou druhů jídel, doplněk (moučník, jogurt,
pudink, ovoce, zeleninové saláty), nápoje (čaje, vitamínové
nápoje, čistá voda, mléko, mléčné nápoje)
• dopolední svačiny vlastní výroby
• objednávky v jídelně pomocí čipů na 1 týden dopředu
nebo z domova přes internet
• odhlašování obědů v kanceláři školní jídelny, telefonicky,
i přes internet
• automat na dotované školní mléko a jogurty (ve škole
nejsou automaty na bagety, sušenky ani jiné sladkosti)

Stonožka
• spolupracujeme s hnutím Na vlastních nohou
již od roku 1992
• žáci jsou spoluautory a ilustrátory dvou stonožkových
knih
• naši žáci již získali na pomoc svým nemocným
kamarádům a dětem ve válkou postižených oblastech
více než 250 000 Kč
• projekt Boj se šikanou
• více na www.stonozka.org

• školní družina pro 1. – 4. ročník  6:30 – 18:00 hod.
• široká nabídka aktivit
• kroužky, výlety
• školní klub pro 5. – 9. ročník

Comenius
• pravidelné projekty Spolupráce škol – Comenius již od
roku 2004 ve spolupráci se školami z Dánska, Francie,
Německa, Estonska a Turecka

Siriri
• od roku 2008 spolupracujeme s o.p.s. Siriri na projektu
Škola škole
• pomáháme dětem v „Denním stacionáři pro sirotky“
v Bozoumu ve Středoafrické republice

Všechny třídy
S rozšířenou
výukou jazyků,
zaměření
na německý jazyk

Výuka

Volnočasové aktivity

Tradiční školní akce

• školní vzdělávací program „EVROPSKÁ ŠKOLA“
• škole byla udělena mezinárodní jazyková cena Label
a čestná plaketa Velvyslanectví SRN
„Schulen: Partner der Zukunft“
• všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků, německý jazyk
od 1. ročníku – až 5 hodin němčiny týdně, anglický
jazyk od 6. ročníku – 4 hodiny týdně (formou placeného
kroužku aj od 3. ročníku)
• více než 40 let tradice výuky německého jazyka
• německá konverzace s rodilým mluvčím od 3. roč.
• anglická konverzace s rodilým mluvčím na celém II. stupni
• od 7. ročníku je žákům nabízen další jazyk jako zájmový
kroužek – fr., šp., it.
• vysoká aprobovanost vyučujících, zkušení učitelé jazyků,
mnozí se zahraniční praxí, rodilí mluvčí
• jsme pilotní školou, kde žáci v 9. ročníku skládají zdarma
německou jazykovou mezinárodní zkoušku DSD, možnost
i anglické mezinárodní zkoušky
• vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ
• škola je zapojena do evropských vzdělávacích projektů
Comenius, eTwinning, Erasmus
• využíváme grantů EU – Česko-německý fond budoucnosti,
Robert Bosch Stiftung

Široká nabídka kroužků organizovaných Klubem rodičů
a přátel školy:

• stonožkové vernisáže výstavy výtvarných prací žáků
• den otevřených dveří
• návštěvy muzeí, galerií a výstav
• sportovní den školy
• školní časopisy Kláda a Aktuality z Kladské
• pravidelná protidrogová prevence
• projektové dny
• vánoční koncerty žáků a absolventů školy ve velkém sále
pražské Lucerny
• školní závěrečná akademie spojená se stužkováním žáků
9. tříd v divadle Hybernia

Učíme se nejen ve škole
•pravidelné výměnné pobyty žáků do německy a anglicky
mluvících zemí v každém ročníku na druhém stupni
• výjezdy žáků do zahraničí zaměřené na využití jazykových
znalostí
• lyžařské pobyty pravidelně v každém ročníku již od 2. třídy
• ozdravné a sportovní pobyty, cyklistické kurzy,
adaptační programy, bruslení, plavání
• exkurze, mezinárodní divadelní projekty

• německý jazyk pro 3. a 4. ročník
(doplnění výuky o 1 hodinu navíc)
• anglický jazyk od 3. ročníku
• francouzský, španělský, italský jazyk
• český jazyk a matematika pro 8. a 9. ročník
(příprava na přijímací zkoušky)
• ZOO kroužek
• počítačový kroužek
• výtvarný kroužek
• kroužky keramiky
(ve škole pěkná keramická dílna s vypalovací pecí)
• školní kapela
• hra na kytaru
• dramatický kroužek
• sportovní hry, míčové hry
• volejbal
• kroužek stolního tenisu
• kroužek florbalu
• kroužek vaření
• aerobic
• orientální tance
• procházky Prahou

Vybavení školy
• moderní počítačová učebna s 30 počítači
• dvě jazykové učebny vybavené počítači
• v každé učebně počítač s  internetem
• interaktivní tabule v několika učebnách
• nově zrekonstruované moderní učebny fyziky a chemie
• zrekonstruované prostory školní družiny
• zkušebna pro školní kapelu
• školní hřiště
• školní knihovna
• cvičná kuchyňka

Při škole aktivně pracují
• Školská rada
• Klub rodičů a přátel školy
• Dětský parlament
• Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře
• Školní poradenský tým (učitelský i žákovský)

Den otevřených dveří
listopad – prosinec

Zápis do 1. tříd

probíhá vždy po 15. lednu
přihlašování k zápisu na přesný čas přes internet
od 2. poloviny listopadu na www.kladska.cz

tel.: 222 520 079 • skola@kladska.cz
přesné termíny najdete na

www.kladska.cz
aktualizace webových stránek 2x týdně

