
Všechny třídy s rozšířenou 
výukou jazyků, 

zaměření na německý jazyk

ZŠ Kladská

„Nikdy nebudeme moci vychovávat 
a vzdělávat své dítě nebo děti 

znovu. Nikdy.  Máme jen jedinou 
možnost, a to neopakovatelnou...“

Výuka
  školní vzdělávací program „EVROPSKÁ ŠKOLA“ 
  škole byla dvakrát 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 50 let tradice výuky německého jazyka 
  německá konverzace s rodilým mluvčím od 3. roč. 
  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 v 9. ročníku žáci skládají zdarma 

mezinárodní jazykovou zkoušku z němčiny DSD I, dále 
mohou získat mezinárodní zkoušku z angličtiny 

  vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ 
  škola je zapojena do evropských vzdělávacích  

projektů Erasmus
  využíváme grantů EU – Česko-německý fond 

budoucnosti, Robert Bosch Stiftung 
  škola získala certifikát společnosti Scio za  

aktivní přístup k hodnocení kvality 
  vlastní výchovně vzdělávací činnosti 
  každoroční testování tříd s výbornými výsledky
  ucelený systém preventivních programů  

pro všechny ročníky

www.kladska.cz - hodnocení školy

Učíme se nejen ve škole

  pravidelné výměnné pobyty žáků do německy  
a anglicky mluvících zemí

  5 stálých partnerských škol v Německu a zemích EU
  výjezdy žáků do zahraničí zaměřené  

na využití jazykových znalostí
 lyžařské pobyty pravidelně v každém roč. již od 2. třídy
 ozdravné a sportovní pobyty, adaptační programy
 bruslení, plavání
 exkurze
 mezinárodní divadelní projekty
  pravidelná účast v projektech Příběhy bezpráví  

a Jeden svět na školách

Škola je zaměřena na výuku německého 
jazyka, který je povinný pro všechny žáky 
školy jako první cizí jazyk od 1. třídy.

Cílem naší školy je poskytovat 
kvalitní vzdělávání, které 
vychází z klasických principů, 
je obohaceno o moderní 
metody a usiluje o výchovu 
osobnosti, rozvíjí individualitu 
dětí.  Komunikace, porozumění, 
tolerance, vzájemná spolupráce, 
respekt a slušnost jsou našimi 
základními pilíři. Klima školy  
je příznivé, vytváří rodinné  
prostředí.

Vybavení školy

  moderní počítačová učebna s 30 počítači
  mobilní počítačová učebna (s 30 notebooky)
  v každé učebně počítače s  internetem
  interaktivní tabule ve všech učebnách
  nově zrekonstruované moderní učebny fyziky a chemie
  zrekonstruované prostory školní družiny
  zkušebna pro školní kapelu
  školní hřiště s umělým povrchem
  školní knihovna
  cvičná kuchyňka
  horolezecká stěna
  nová školní jídelna

ZŠ Kladská
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK,
Praha 2, Kladská 1

Den otevřených dveří  leden 
(přesné termíny na www.kladska.cz)

Zápis do 1. tříd probíhá v dubnu
(přesné termíny na www.kladska.cz)

Adresa: Kladská 1201/1, 120 00 Praha 2  
tel.: 222 520 079    
skola@kladska.cz  
www.kladska.cz

Základní škola
s rozšířenou výukou jazyků,
Fakultní škola
Pedagogické fakulty UKKladská 1

Praha 2

Základní škola
s rozšířenou výukou jazyků,
Fakultní škola
Pedagogické fakulty UK Kladská 1

Praha 2



Volnočasové aktivity

Široká nabídka kroužků organizovaných  
Klubem rodičů a přátel školy:

  německý jazyk pro 2. 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 (dílna s vypalovací pecí)
  školní kapela
  hra na kytaru
  dramatický kroužek
  sportovní hry, míčové hry
  lezení na umělé stěně
  in-line bruslení
  volejbal
  kroužek stolního tenisu
  kroužek florbalu
  aerobic
  společenské tance

http://www.versatile.cz/pro-
jekt/rd-melnik-int/

Školní jídelna

  výběr ze dvou druhů jídel, salátový bar, nápojový bar 
  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 
  projekt Ovoce do škol

Školní družina a klub

školní družina pro 1. – 4. ročník  6:30 – 18:00 hod.
školní klub pro 5. – 9. ročník

Stonožka

  spolupracujeme s hnutím  
Na vlastních nohou již od roku 1992

  žáci jsou spoluautory a ilustrátory tří stonožkových knih
  účast v projektu Věda, která léčí – pomáháme získat 

prostředky na výzkum léčby Crohnovy choroby 
(spolupráce s fakultou aplikovaných věd ZUČ

  projekt Boj se šikanou 

více na www.stonozka.org

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 

Při škole aktivně pracují

  Školská rada
  Klub rodičů a přátel školy
  Žákovský parlament 
  Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře
  Školní poradenský tým

Zahraniční spolupráce, partnerské školy

Německo
Kooperative Gesamtschule Norderney
Europaschule Realschule Delmenhorst
Mörike Gemeinschaftsschule Backnang
Kunigundenschule Lauf an der Pegnitz

Dánsko
Brønby Strandskol Brønby

Tradiční školní akce

  stonožkové vernisáže výstavy výtvarných prací  
všech žáků školy

  vánoční koncert všech  žáků školy  
ve Velkém sálu Lucerny

  školní závěrečná akademie spojená se stužkováním 
žáků 9. tříd v divadle Hybernia

 den otevřených dveří
 návštěvy muzeí, galerií a výstav
 sportovní den školy
 školní časopisy Kláda a Aktuality z Kladské


