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Amálka: „Moje sestra má záchvat středního ucha.“ 

Josífek: „Já nepřijdu včera.“ 

Dvojčata Anička a Emička při česání. Paní učitelka češe a Emičku to tahá.

Anička, která stojí vedle, napomíná: „Dáma nebrečí, dáma říká au, au, au.“ 

Emička.: „Au, au, au…“

Kačenka při hře: „Já jenom skočím do počítárny a něco tam spočítám. A potom 

skočím do hračkárny.“

Klaudinka po procházce: „Prosím odtkaničkovat boty.“ 

Ve čtyři hodiny je ve třídě už pouze 5 dětí. Pavlínka, která chodí většinou po 

obědě a sama je dost hlasitá, zčistajasna prohlásí: „Fuj, tady je ticho.“ 

Venku prší, děti si oblékají pláštěnky a Emička prohlásí: „Dneska budu 

nepromokavá.“ 

Laurinka: „Paní učitelko, můj děda musí na operaci, budou mu operovat slepý 

žebro.“ 
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Zřizovatel: Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 16, Praha 1

Arciděkanství Kladno, nám. Starosty Pavla 2-3



Perličky dětí ze školky 

Terezka: „Ta omáčka s tím jehličím (kopr) mi strašně chutná.“

Paní učitelka: „Děti, snězte hezky tu polívku, abyste měly sílu.“

Adámek: „Já se musím posilnit, protože bereme Adélku.“ 

Kuba sedí nad kuskusovým rizotem, ze kterého nechce ani ochutnat: „Já chci jít 

spinkat, já jsem ještě malinkej.“ 

Míša s Tomáškem postavili řeku z polykarpovy stavebnice. 

Míša: „Paní učitelko, v té řece budeme mít úhoře.“ 

(Po chviličce)

Paní učitelka: „Kdo má na okně to vaření?“ 

Míša: „Já. To je pro ty úhoře. Teď jsem jim tam hodil tuleně, aby neměli hlad.“ 

Některé výtvory dětí získají 
dokonce ocenění

11

Trocha historie 

Podnět pro založení církevní 

mateřské školy v Kladně vzešel po 

Sametové revoluci od rodičů dětí. 

Škola vznikla vlastně hned dvakrát. 

Nejdříve 2. října 1990 jako 

alternativní třída s křesťanskou 

výchovou při 34. mateřské škole na 

Růžovém poli . O dva roky (foto 1, 2)

později se ukázalo, že původní 

povolení již neplatí, nebylo 

podloženo  platným   zákonem, a 

proto vedení školy požádalo Školský 

úřad o zařazení do sítě škol. Jednání 

probíhala během dubna a dne 1. září 

1992 nastoupily děti do „Církevní 

mateřské školy Radost“. 
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O něco později pak obdržela nová 

mateřská škola od Arcibiskupství 

pražského zřizovací listinu. Dá se 

tedy říct, že tomuto datu vznikla 

mateřská škola podruhé. 

Ve městě si brzy vydobyla dobré 

jméno, dětí přibývalo a jedna třída 

brzy nestačila. Bylo nutné najít větší 

prostory. Po jednání na městském 

úřadu získala škola v polovině února 

1993 místnosti po bývalých jeslích v 

Bulharské ulici. Než se však mohla 

přestěhovat, bylo potřeba provést 

rozsáhlou rekonstrukci budovy – 

vybourat nepotřebné příčky a 

postavit nové, oškrábat stěny, 

vymalovat, obložit koupelny 

dlaždičkami, smontovat nábytek, 

natřít židličky … (foto 3, 4)
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Používame různé techniky a materiály

Často se účastníme různých soutěží
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To vše se uskutečnilo díky pomoci 

rodičů, přátel školy a dalších 

ochotných lidí z farností, kteří byli 

ochotní obětovat volná odpoledne a 

pomáhali školu budovat z ničeho. 

Díky jejich nasazení mohla ve škole 

proběhnout o několik měsíců později 

první velikonoční besídka. (foto 5)

Díky jejich nasazení mohla ve škole 

proběhnout o několik měsíců později 

první velikonoční besídka. 

První ředitelkou se stala paní Anna 

Horská . Když roku 1997 (foto 6)

odešla do důchodu, štafetu po ní 

převzala paní Ivana Sýkorová a od 

roku 2002 je ve vedení paní Anna 

Valentová

Od samého začátku se škola 

zapojovala do různých projektů. Tak 

například v květnu a červnu roku 1992 

pomáhala škola Charitě s organizací 

pobytu 36 dětí z černobylské oblasti, 

které zasáhla tragická událost v tamní 

elektrárně Dále pořádala  (foto 7). 

školy v přírodě, první proběhla na 

podzim 1995 ve Svatém Janu pod 

Skalou (foto8), další na Klíčavě, ve 

Šlovicích (foto 10), nebo v Hojsově 

Stráži (foto 9). V zimě vyrazily děti 

dokonce na hory, do Strážného v 

Krkonoších. 
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Po roce 2001 začal nový biskupský 

vikář pro církevní školství Václav 

Malý, pravidelně provádět vizitace 

církevních škol, mezi nimi i té 

kladenské . V roce 2005 se  (foto 11)

děti účastnily slavnostního svěcení 

zvonů v Rozdělově. Dvě z dětí 

dokonce při obřadu svěcení na zvony 

ťukaly kladívkem. V roce 2007  

proběhla za jeho účasti oslava 15. 

výročí vzniku mateřské školy. V 

kostele byla tehdy umístěna výstava 

fotografií a obrázků připomínajících 

její vznik a vývoj (foto 12).

                                                              

Na podzim téhož roku se slavilo 

osmdesáté výročí posvěcení kostela sv. 

Václava v Kladně – Rozdělově. Při 

této příležitosti vystoupily děti s 

krátkým programem. Děti z „Radosti“ 

se také každoročně zapojují svým 

vystoupením do „Noci kostelů“.                                             

Poprvé je bylo možné slyšet roku 

2010, od té doby se účastní pravidelně 

a svou účast spravedlivě dělí mezi obě 

kladenské farnosti. Jeden rok vystupují 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 

Kladně (foto 13), další rok v kostele 

svatého Václava v Rozdělově (foto 

14).
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Seznamujeme děti s církevním 

rokem, vyprávíme si o životě 

svatých, scházíme se v adventním 

nebo postním ranním kruhu kolem 

adventního nebo postního kalendáře 

a společně se s dětmi připravujeme 

na Vánoce či Velikonoce, tak aby 

každé z dětí mohlo přispět svým 

dílem . (foto 30)

30. výročí existence Církevní 

mateřské školy Radost jsme oslavili 

v neděli 18. října 2020 mší svatou v 

kostele Nanebevzetí Panny 

Marie.Vzhledem k omezením 

souvisejícím s pandemií koronaviru 

proběhla pouze za účasti pana 

biskupa Václava Malého, školního 

kaplana Martina Chleboráda, 
30
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V naší mateřské škole rádi tvoříme

několika ministrantů a některých paní 

učitelek. Rodiče a další příznivci 

mateřské školy měli možnost mši 

sledovat přes facebook. Videozáznam 

této mše svaté je uložen na FB 

stránkách „Online přenosy bohoslužeb 

u P. Marie“ a je možné ho shlédnout i 

zpětně.  
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A jak je to dnes?

                                      

Církevní mateřská škola Radost je 

zařízení rodinného typu s celodenním 

provozem. Ve dvou věkově smíšených 

třídách míváme 52 dětí. V každé třídě 

pracují dvě učitelky a jedna asistentka.    

Snažíme se děti vést k vzájemným 

přátelským vztahům, ke vztahu k 

přírodě i ke svému okolí. V tom nám 

pomáhají návštěvy Naučného střediska 

ekologické výchovy Čabárna (foto 26). 

Pořádáme pro děti různé karnevaly, ať 

už je to opravdu maškarní rej před 

začátkem doby postní (foto 27), nebo 

sněhulákový den, kdy se všichni často 

včetně učitelek převlékneme do bílého, 

na hlavu si nasadíme hrnec z papíru, na 

nos mrkvičku ze stejného materiálu a k 

svačině si dáme nanuk.

Oblíbený je i rytířský den na svátek 

svatého Jiří (foto 28). Holčičky ten den 

přijdou převlečené za princezny, 

chlapečci za rytíře. A v červnu si 

všichni navlékneme pruhovaná trika a 

vyrazíme s dalekohledem a bublifukem 

najít poklad pirátů (foto 29 ). 

Také chodíme do Divadla Lampion, 

jindy zase přijede pozvaný divadelní 

soubor přímo k nám do školky, jednou 

do roka jdeme navštívit hasičskou 

zbrojnici. Navíc se snažíme 

zprostředkovat dětem to, co máme v 

názvu. Tedy kromě radosti, také to 

církevní. 
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Čas běží jako voda. K dvacátému 

výročí založení církevní mateřské 

školy přijel opět pan biskup Malý. 

Paní kuchařka tenkrát upekla velký 

narozeninový dort a pan biskup sfoukl 

všech dvacet svíček (foto 15). 

Od roku 2012 probíhá pod taktovkou 

Arcibiskupství pražského jednou za 

dva roky pravidelné setkávání 

církevních škol v katedrále sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha v Praze, kde 

společně s ostatními děkujeme za vše, 

co jsme prožili a prosíme o požehnání 

do dalšího školního roku (foto 16).

Arcibiskupství pražské uspořádalo pro 

církevní školy také několik 

zajímavých akcí s bohatým 

programem. 

V roce 2010 to byl výlet na hrad Okoř, 

kde si děti zasoutěžily, podívaly se na 

lučištníka a sokolníka, o tři roky 

později výprava na „Pohádkový hrad“ 

Točník (foto 17). 

Posledních pět let mateřská škola úzce 

spolupracuje s církevní Základní 

školou Maltézských rytířů. Její žáci a 

učitelé pořádají různé akce, jichž se 

můžou účastnit i děti z mateřské školy. 
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V letošním roce se obrázek z mateřské 

školy velmi dobře umístil také v 

soutěži pořádané Městkou knihovnou.

Jak už bylo naznačeno, spolupracuje 

škola s oběma kladenskými farnostmi 

a jejich duchovními. 

Školním poradenským zařízením pro 

mateřskou školu Radost je Křesťanská 

pedagogicko-psychologická 

poradna v Praze. Škola také mnoho let 

spolupracovala s klinickou 

logopedkou, paní Němečkovou. 

Po jejím odchodu do důchodu 

nedocházel do školy žádný logoped, v 

současné době ovšem probíhají 

jednání, která by tuto skutečnost měla 

změnit.

Od svého založení se mateřská škola 

radost zúčastňuje různých výtvarných 

soutěží. První z nich byla v roce 1991 

výtvarná soutěž s názvem Modlitba. 

Škola tehdy získala první místo. 

Každý rok obesílá soutěž „Požární 

ochrana očima dětí.“ I tam během let 

děti získaly několikrát první místo, v 

roce 2016 se soutěžní obrázek 

dokonce umístil v krajském kole

 (foto 22, 23). Za zmínku určitě stojí 

také příspěvky do "Kladenské 

veverky.“ I zde děti získaly několikrát 

čelní umístění, a pak mezinárodní 

výtvarná soutěž Lidice, ve které 

zaslané obrázky získaly dva roky po 

sobě čestné uznání a pozvání na 

slavnostní vernisáž  (foto 24, 25). 
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V červnu pak spolu obě školy slaví 

mši svatou se zahradní slavností v 

kročehlavském kostele (foto 21)  a 

během přípravného týdne, tedy 

poslední týden v srpnu, mívají učitelé 

mateřské i základní školy společnou 

duchovní obnovu, kterou připravuje 

otec Jan Poříz, nebo otec Martin 

Chleborád. Druhý z jmenovaných 

duchovních je také od září roku 2018 

školním kaplanem Církevní mateřské 

školy Radost. 

Patří mezi ně hledání 

svatováclavského pokladu (foto 18); 

prohlídka Betléma v téměř životní 

velikosti, který mívají postaven u 

kročehlavského kostela a který děti 

samy se svými učiteli vyrábějí (foto 

19); projekt Edison, který má podobu 

několika stanovišť představujících 

různé země a návštěvníci, tedy i děti z 

mateřské školy, poznávají a někdy i 

ochutnávají, jak se kde žije. Děti z 

církevní školy přicházejí i do mateřské 

školy, aby pomohly s programem 

během tzv. výkopu, rozloučení se s 

předškoláky (foto 20). 
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