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NÁCHOD (Královéhradecký kraj)Do
našich základních škol nastoupilo
210 prvňáčků, což je o 41 více
než vloni. Těší mě, že jejich počet
roste, a nejen prvňáčkům, ale
všem žákům a studentům přeji, ať
se jim ve škole daří. Letošní škol-
ní rok, stejně jako ten minulý, je
totiž pro ně velmi specifický
a v mnohém i náročnější.
Stejně jakomoje generace pama-

tuje na uhelné prázdniny z ledna
1979 jako důsledek silných a náh-
lých mrazů, současní školáci jistě
nikdy nezapomenou na několika-
měsíční domácí a distanční výuku
a nutnost nošení roušek při vyučo-
vání. Pevně jsem doufal, že si ten-
to zážitek již nebudou muset nikdy

zopakovat, protože z velké části zá-
leží na naší zodpovědnosti.
Bohužel koronavirová situace

začátkem školního roku nabrala na
síle, a tak relativně poklidné první
dny, kdy se někteří se svými spolu-
žáky viděli po dlouhé, půlroční
pauze, nabraly jiný směr. Naším
úkolem bylo zajistit bezpečnost ve
školách, zavést nová hygienická
opatření, která pomohou situaci
opět zklidnit a dostat pod kontrolu.
Učitelé i děti, se kterými jsem

o prázdninách hovořil, se do ško-
ly moc těšili a my musíme nyní
udělat vše pro to, aby školy nadá-
le fungovaly. I proto jsme vyslyše-
li doporučení ministra zdravotnic-
tví a vyhlásili na všech základ-
ních školách a základní umělecké
škole zřizované městem Náchod
na pátek 25. září ředitelské volno.
Přeji všem především pevné

zdraví a našim školákům studijní
úspěchy a jen příjemné zážitky!
Příspěvek byl připravován 25. září

PRAHA 10 Ať už se stane cokoliv,
vstoupí letošní školní rok do histo-
rie. Žádný jiný v uplynulých deká-
dách se nerozjížděl v tak nejisté
době. Bude to ročník setrvale bou-
raný koronavirem, respektive bez-
pečnostními opatřeními? Nebo pro-
běhne (minimálně jeho část) sice
v ochranných prostředcích, ale
v zásadě normálně? V době, kdy
jsem psala tento příspěvek, nebylo
jasné, která varianta bude platit.
I proto jsme se připravili na vše.
Naše městská část zřizuje 13 zá-

kladních a 30 mateřských škol. Do
všech jsme umístili bezdotykové
dezinfekční stojany, navíc doplně-
né o speciálně zpracované desate-
ro s radami týkajícími se hygieny
a prevence nemocí. Zvolili jsme
velký tisk a výraznou barevnou
grafiku. Snad jsme tím v dětech
probudili zájem a zvědavost. A ne-
jen to – všechna doporučení na čas-
té mytí rukou, zdravou stravu
nebo dostatek pohybu jim předává-
me prostřednictvím superhrdinů!
Už od jara máme také naskladněny
roušky a další ochranné prostředky
pro prevenci nákazy. Výuku na dál-
ku si školy už vyzkoušely. Pokud
bude opět nařízena, budou mít naši
učitelé a pedagogičtí pracovníci
k dispozici, kromě vlastních zkuše-
ností, i podněty odborné pracovní
skupiny, kterou jsme nově zřídili.
Zpětnou vazbu a postřehy od rodi-
čů k fungování škol v posledním
půlroce sbíráme prostřednictvím
webového dotazníku.
Všechny aktivity mají společný

slogan: Zdraví na jedničku. Nemů-
žeme však koronaviru dovolit, aby
zastavil vše ostatní. Už během
prázdnin jsme stihli spoustu oprav
budov a zázemí našich základních
škol a mateřinek. Investovali jsme
do nich 31 milionů korun.
A co naše školy chystají v le-

tošním školním roce? Hned něko-

lik z nich bude slavit výročí zalo-
žení.
Mimo jiné i Základní škola

Eden, která je pod vedením paní
ředitelky Jany Churáčkové nejen
sportovní, ale především kreativ-
ní. ZŠ byla pod názvemVladivos-
tocká otevřena v září 1960. Po
dvou letech normálního provozu
byly založeny první sportovní tří-
dy – atletické, na atletiku byla
škola zaměřena až do roku 1984.
Ještě v tomtéž roce založil Josef
Lánský, bývalý hráč Slavie, prv-
ní hokejové třídy. Postupem
času se sportovní záběr rozšířil
o fotbal, pozemní hokej a odbíje-
nou.
V současné době jsou žáky ško-

ly fotbalisté, hokejisté, žáci z růz-
ných sportovních odvětví různých
klubů; aktivní i rekreační sportov-

ci. Škola se stále profiluje spor-
tem a považuje sport za jeden z pi-
lířů zdravého životního stylu. Ne
nadarmo je mottem školního vzdě-
lávacího programu Se sportem za
vzděláním. Důkazem kreativity

zase je zpracovaná audiokniha Po-
hádky Boženy Němcové čtená pe-
dagogy, jíž si připomněli 200 let
od narození slavné české spisova-
telky. A nechyběl ani autorský
film jako připomínka třicetiletého
výročí sametové revoluce, nebo
kulturně-vzdělávací pásmo, jímž
si žáci, učitelé i rodiče připomněli
sto let od založení republiky.
Základní škola Karla Čapka

bude křtít (pokud to situace dovo-
lí) v divadle Mana knihu Střípky
vyprávění, kterou napsali osmáci
na základě vzpomínek svých pří-
buzných. Jejich koordinátorkou
byla třídní učitelka Dynterová,
jež je společně s kolegyní Žítko-
vou velmi aktivní i při vymýšlení
a realizaci dalších akcí a aktivit.
Dokonce si daly společné jméno
2Lehrerinen.

Propojování „klasické“ výuky
s praxí, posilování identifikace
se školou i celou městskou částí
či přímo tvorba konkrétních vý-
stupů je zkrátka fenomén, který
u nás – velmi rádi – vidíme stále
častěji. Ostatně zářijové číslo na-
šeho měsíčníku je školstvím do-
slova nabité. Můžete si v něm pře-
číst například rozhovor s Václa-
vem Fialou, mladým učitelem bio-
logie a chemie ze ZŠ Brigádníků,
který se stal pedagogem roku
v prestižní anketě Global Teacher
Prize Czech Republic – ceny pro
inspirativní učitele. Jeho vítězství
je o to cennější, že nominovaných
pedagogů bylo 1700.

JAN BIRKE
starosta Náchoda,
ČSSD
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Naše školy. Jak začal
školní rok, jaká opatře-
ní jste museli při-
jmout, co ve školním
roce chystáte?

Učitelé tančí proti nepohodě. V době uzavření vzdělávacích zařízení založila skupina pedagogů Základní školy Eden taneční skupinu „ZŠ Eden Dance group“ a na
webové stránky školy umisťovala inspirativní nahrávky tance proti nepohodě. „Je možné, že i v letošním školním roce budeme muset překonávat různé překážky,
a přijdou chvíle, kdy budeme přemýšlet o tom, jak zregenerovat síly a překonat starosti. Proto skupina 11 statečných pedagogů zahájila školní rok tancem. Kéž bychom si
tento náš školní tanec všichni ve zdraví zatančili znovu 30. června 2021!“ zní aktuální vzkaz na webových stránkách školy. FOTO ARCHIV ZŠ EDEN

Dnešní téma:

Dětem radí superhrdinové
Všechny aktivity spojené se školstvím mají v Praze 10 společný slogan: Zdraví na jedničku

„Co řeknou, to platí“
Energie nechci moc řešit. Nebaví mě číst smlouvy, potřebuju prostě někoho, komu můžu věřit.
Na ČEZ se můžu spolehnout, že nedělají žádné podrazy. Prostě co řeknou, to platí.

Přejděte k nám 800 900 700

29. října: Vznik republiky. Jaké
oslavy se u vás konají? Uspořá-
dali jste něco výjimečného,
nebo vám koronavirová opatře-
ní zabránila (online akce)? Máte
ještě pamětníky? Co uvádí obec-
ní kronika? Uzávěrka 23. října

12. listopadu: Ostuda města. Po-
pište místo, s nímž máte pro-
blém. Jak jej řešíte nebo jste vy-
řešili? Uzávěrka 6. listopadu

26. listopadu:Máte problém
s neplatiči (například nájmů)?
Kolik jich máte a jaká je dlužná
částka? Uzávěrka 20. listopadu

10. prosince: Jak vaše obec po-
máhá potřebným – opuštěným li-
dem, handicapovaným či mat-
kám samoživitelkám? Uzávěrka
4. prosince

Praha 10 xxxx
První zmínky o vsi xxxxx, pocházejí
z roku xxxx. xxxxx xxx xxxxx xxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxV
současnosti v obci žije xxx obyvatel.
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15. října si přečtete:

Na výuku doma žáci nezapomenou

S tarostové jsou nezbytnými
osobnostmi komunální po-
litiky, patří mezi názorové

autority. Rozhodují, jak dobře se
žije ve městě či obci, kde bydlíte.
Právě proto se Lidové noviny roz-
hodly dát starostům prostor.
Každé dva týdny si na tomto

místě přečtete články starostů na
předem dané téma. Cílem je po-
chlubit se, postěžovat si, pouká-
zat na to, co se dosud nepovedlo
a proč. Seznámit čtenáře se zá-
služnou prací starostů, předsta-
vit je mimo rámec jejich obce.
Starostové se díky rubrice na-
opak seznámí s praxí svých kole-
gů a dozvědí se informace
o aktuálních tématech týkajících
se veřejné správy a legislativy.
Rubriku připravujeme se Sva-

zem měst a obcí ČR. Příspěvky
vybírá nezávislý editor.
Ty, které nebudou zveřejně-

ny, najdete na www.smocr.cz
a na www.lidovky.cz.

Nová témata

inzerce

Poprvé v lavicích. Do náchodských prvních tříd letos nastoupily více než dvě stovky dětí. FOTO ARCHIV RADNICE

Pozor, úprava vyhláše-
ného tématu: Jak jste
se vyrovnali s novými
opatřeními v souvislos-
ti s koronavirem?
Jak je hodnotíte?

Příspěvky se svým portrétním
a ilustračním fotem k tématu
a stranou, za niž jste zvoleni,
zasílejte do 9. října na
starostovepisi@lidovky.cz.

RENATA
CHMELOVÁ
starostka Prahy 10,
VLASTA


