
A co dále doporučujeme rodičům?
- Nepřenášet své obavy ze školy 

na dítě a nikdy je nestrašit povin-
nostmi. Naopak povzbuzujeme 
touhu po nových poznatcích.

- Připravíme prvňáčkovi klidné 
místo pro přípravu na školu 
(vlastní pracovní stolek s osvět-
lením a poličkou na učení, židli 
s vhodnou výškou).

- Čím více času věnujete psaní 
domácích úkolů a učení s dětmi 
hned na začátku, tím rychleji si 
váš potomek osvojí správné návy-
ky a tím méně práce budete mít 
později, až začne učiva přibývat.

- Důležité je určit, kdy se úkoly 
budou dělat. Nejvhodnější je, 
když si děti napíší úkoly hned po 
návratu ze školy. Pak jim zbude 
odpoledne dost času na hry a bě-
hání.

- Dítě nepřetěžujeme (nemělo by 
se věnovat přípravě na školu déle 
než půl hodiny v jednom kuse).

- Povzbuzujeme ho pochvalou.
- Respektujeme fakt, že některé 

děti jsou méně nadané pro školní 
práci.

- Spolupracujeme se školou.
- Nepodrýváme autoritu učitele.
- Najdeme vhodnou náplň pro 

volný čas dítěte, ale nepřetěžu-
jeme je množstvím zájmových 
kroužků a dopřejeme mu dosta-
tek pobytu na čerstvém vzduchu 
a ponecháme mu čas i na hraní.

Co by mělo dítě umět a zvládnout ?
- Znát adresu svého bydliště.
- Srovnat si věci do aktovky a tuž-

ky do penálu.
- Dovést se správně vyjadřovat 

a umět vyslovovat všechny hlásky. 
- Klidně naslouchat pohádkám, 

pozorně sledovat dětské fi lmy 
a písničky, povídat si o nich s ro-
diči. 

- Umět splnit zadaný úkol a neod-
bíhat od něj. 

- Dokázat si uložit své věci a hrač-
ky, aby je nemusel uklízet nikdo 
další. 

- Bez problémů kreslit tužkou, 
pastelkami a barvami, správně 
vystřihovat z papíru. 

- Obléknout se tak rychle, 
aby ostatní nemuseli čekat. 
Převléknout se samostatně do 
cvičebního úboru. Na tkaničce 
umět uvázat uzel. 

- Prostřít stůl, uklidit nádobí a vě-
dět, že před jídlem a po jídle se 
myjí ruce. 

- Vědět, kdy má školáček poprosit, 
poděkovat, omluvit se a pozdra-
vit. 

   My rodiče bychom měli dát dítěti 
pocit, že při plnění nových povinností 
není samo a že v případě bezradnosti 
se může spolehnout na naši okamžitou 
pomoc. Úspěšnou školní docházku 
a jen ty nejlepší výsledky a známky 
všem nejmenším  školákům přeje re-
dakce Novin Prahy 16.

   Základní 
škola, Praha-

Zbraslav, Nad 
Pa rkem 1180 byla 
založena v roce 1980, 
kdy pro potřeby zá-
kladního školství na 
Zbraslavi vyrostl nový 
školní areál v ulici 

Nad Parkem. Škola byla 
projektována jako plně 

o r- ganizovaná, ale nako-
nec vznikla pouze pro 1. stupeň. Takto 
doplňovala větší a plně organizovanou 
školu v Hauptově ulici až do dubna 
2005. Od tohoto data jsou obě školy 
spojeny v jeden organizační celek. 
   Zbraslavská škola je umístěna ve 
dvou areálech vzdálených od sebe 
15 minut chůze. Nad Parkem jsou 
letos ročníky od prvního do čtvrtého, 
celkem 11 tříd a pět oddělení škol-
ní družiny. Škola je dále vybavena 
středně velkou tělocvičnou, která je 
v době po skončení vyučování využí-
vána především dětskými sportovními 
kluby. Tento školní areál má k dispo-
zici sportoviště s atletickou dráhou, 
malé fotbalové hřiště a několik kurtů 
na volejbal a nohejbal. Sportoviště 
nesplňují nároky pro špičkový sport. 
Výhledově bude škola ve spolupráci 
se zřizovatelem muset do sportovišť 
investovat nemalé částky. V odpo-
ledních hodinách zde pracují různé 
sportovní a umělecké kluby, které 
doplňují činnost školní družiny. Jsou 
to například Tygři Zbraslav – fl orbal, 
SK Zbraslav – fotbal, oddíl judo, gym-
nastický klub REDA, Hudební škola 
Yamaha, výtvarné keramické studio 
Art Relax, Chmelnický dětský klub, 
Mladí ochránci přírody a další. 
   Školní družina je otevřena od 6.30 
do 18.00 hodin. Kromě svého denního 

programu připravuje řadu akcí v prů-
běhu roku, které se setkávají s příz-
nivým ohlasem u dětí i jejich rodičů. 
Jsou to různé svátky a zábavy jako 
Haloween, pálení čarodějnic, karneval 
atd. Družina se ve velkém počtu zapo-
jila do Běhu Terryho Foxe, připravila 
zájezd do pražské ZOO a další pěkné 
akce mimo školu.
   Od pátých tříd chodí zbraslavské 
děti do školy v areálu Hauptova 
– U Lékárny. Tyto dvě budovy tvoří 
j e d e n  c e l e k 
stavebně pro-
pojený a jsou 
více než sto let 
staré. Škola zde 
má k dispozici 
jen jednu ma-
lou tělocvičnu, 
proto využívá 
blízkou soko-
lovnu a v rozvoji 
tohoto areálu se 
počítá s vybudo-
váním víceúče-
lového hřiště na 
pozemku školy. 
Obě budovy v posledních letech pro-
chází postupnou rekonstrukcí a v ná-
vaznosti na ní se nově zařizují kme-
nové i odborné pracovny. V letošním 
roce se podařilo díky účelové dotaci 
Magistrátu hl. m. Prahy kompletně 
vyměnit okna v budově U Lékárny 
a škola sama zrekonstruovala tři 
kmenové učebny a nově vybudovala 
kombinovanou učebnu pro výuku 
fyziky a chemie. V současné době 
pracujeme na modernizaci počítačo-
vé učebny, která se dosud vyučovala 
v nevyhovujících prostorách na dva-
nácti počítačích.
   Provoz školy je fi nancován zřizova-
telem, z účelových dotací a z grantů. 

Zřizovatel MČ Praha – Zbraslav po-
skytuje částku 6,5 mil. na provoz. Tato 
částka pokrývá běžný provoz školy, 
drobné opravy, obnovu učebních 
pomůcek, učebnic, softwaru, didak-
tické techniky. Největší část rozpočtu 
bohužel škola zaplatí za vytápění 
a další energie a opravy, i přesto však 
lze každoročně ušetřit na jeden větší 
investiční celek. Tím byla pro letošek 
učebna fyziky a chemie. 
   Počet žáků ve zbraslavské škole zů-

stává stejný jako vloni. Odešly dvě de-
váté třídy a přijdou tři první. Celkem 
bude škola mít 13 tříd na prvním a 8 
tříd na druhém stupni, to je asi 490 
žáků. 
  V letošním roce čeká školu mnoho 
práce. Do 1. září 2007 musí být hoto-
vý vlastní školní vzdělávací program. 
Laicky řečeno – dříve se ve školách 
učilo podle jednotných osnov, od 
školního roku 2007/2008 bude kaž-
dá škola vyučovat podle „vlastních“ 
osnov. To všechno obnáší spoustu 
hodin práce, samozřejmě nad rámec 
každodenní práce učitelů. 

zádech nás mrazilo pomyšlení, co by 
se všechno mohlo stát, kdyby v táboře 
už byly děti. Druhý den odpoledne 
nám přijela pomoci civilní obrana 

z Jindřichova Hradce, ale nebylo už 
téměř co zachraňovat. Během pár dní 
jsme se sbalili a odjeli unavení domů, 
do Radotína, kde nás čekalo ještě 
mnoho práce s mytím a sušením věcí. 
Podařilo se nám však zajistit nový tá-
bor v horské chatě na Husích boudách 
v Krkonoších a s týdenním zpožděním 
jsme odjeli s dětmi tam. 
   Vše zlé pro něco dobré! Náhradní 
tábor se velice vydařil. Hory byly pro 
nás velkou změnou a rozhodně nás 
nezklamaly. Užili jsme si spousty 
výletů po krásné přírodě, Aquapark ve 
Špindlerově Mlýně a pestrý program. 
Počasí jako by nám chtělo vynahradit 
počátek prázdnin. V nížinách předpo-
vídali až 35°C, zatímco my si užívali 
příjemných sedmadvaceti. Děkujeme 
všem, kteří nám v nelehkých chvílích 
pomohli. Moc si jejich pomocné ruky 
vážíme. 

   Sluníčko mě lechtalo na tváři, za-
tímco naše lokálka uháněla po neko-
nečných kolejích směrem k Suchdolu 
nad Lužnicí.

Před námi se rýsovaly tři červencové 
týdny strávené v tomto vodou pro-
voněném kraji. Na tábořišti jsme ten 
den stačili postavit jídelnu a většinu 
dívčího tábora. Druhý den bylo v plá-
nu postavit chlapecká šapita a kuchyň, 
což se nám podařilo jen zčásti. Možná 
tomu tak bylo dobře. Alespoň nepřišlo 
vniveč tolik z naší práce. V noci přišla 
totiž potopa. 
   Na rakouské straně se protrhla hráz 
a unikající voda měla za následek zvý-
šení a následné vylití říčky Dračice 
z koryta. Nikoho by nenapadlo, že se 
voda dostane i přes val, který chránil 
tábor. Zaplavení sahalo až do půli ste-
hen dospělého člověka. Rychle jsme se 
snažili vynosit všechny věci na horní 
louku a zachránit, co se dalo. Voda 
nám však bohužel odnesla nejen týden 
z našich prázdnin a většinu jídla, ale 
nadělala i značné škody na vybavení. 
Spát jsme šli, až když začalo svítat. Na 

   Na vlastní oči vidět výrobu cementu, 
to je pro mnohé dospělé i děti velký 
zážitek. Společnost Českomoravský 
cement, která 17. června ve svém zá-
vodě v Radotíně pořádala Den otevře-
ných dveří, umožnila návštěvníkům 
akce vidět unikátní výrobu důležitého 
stavebního materiálu. Například ro-
tační pec nebo cementovou mlýnici 
za plného provozu si od 9 do 14 hodin 
v Radotíně prohlédlo za proměnlivého 
počasí přes 700 lidí, a to zejména ro-
diny s dětmi.  
   „Program celého Dne otevřených 
dveří byl velice pestrý a na své si 
přišel každý, kdo se rozhodl strávit 
několik příjemných hodin v závodě 
vyrábějícím cement. Mnozí návštěv-
níci byli překvapeni čistotou výrob-
ních provozů a celkovým vzhledem 

závodu,“ říká Ladislav Damašek, ře-
ditel závodu. Cementárna v Radotíně, 
do které společnost Českomoravský 
cement od roku 1995 investovala 800 
milionů korun, se řadí k nejmoderněj-
ším v Evropě, přičemž samozřejmě 
splňuje všechny přísné ekologické 
předpisy pro výrobu cementu.
   Návštěvníci si mohli prohlédnout 
areál závodu absolvováním pěší 
trasy, nebo si jej projeli turistickým 

vyhlídkovým vláčkem. K příjemné 
atmosféře celého dne přispěl i bohatý 
doprovodný program, který  zahr-
noval vědomostní soutěž o hodnotné 
ceny, výstavku nerostů a zkamenělin 
či promítání fi lmů. Pro děti byly 
připraveny drobné soutěže a skákací 
hrad. „Pro pohodlí návštěvníků jezdil 
cementárnou turistický vláček, který 
je zavezl i do lomu. Na závěr prohlíd-
ky cementárny dostal každý dospělý 
návštěvník zdarma velký řízek a pi-
vo,“ dodal ředitel. 
   Společnost Českomoravský cement 
je součástí mezinárodní skupiny 
HeidelbergCement, do které v České 
republice patří také společnosti Čes-
komoravský beton a Českomoravské 
štěrkovny. V současné době je nej-
větším výrobcem cementu v České 

republice. Svým zákazníkům nabízí 
celu řadu různých druhů cementu nej-
vyšší kvality a zároveň jim poskytuje 
profesionální servis v oblasti logistiky 
a poradenství. Firma vyrábí cement ve 
dvou závodech – v Praze - Radotíně 
a v Mokré nedaleko Brna. Závod Krá-
lův Dvůr, kde byla výroba cementu 
začátkem roku 2003 přerušena, slouží 
jako expediční místo. 

   Píše se září 2006. Dětem skončily 
prázdniny a naši bývalí předškoláčci 
zasedli do lavic základní školy, kde se 
z nich stali opravdoví školáci.
   Dovolte mi, abych se touto cestou 
ještě vrátila ke školnímu roku 2005/
2006 a poděkovala všem rodičům za 

dobrou spolupráci, zejména těm, kteří 
poskytli škole fi nanční prostředky 
nebo sponzorské dary. Díky zvyšo-
vání cen všech médií se škola potýká 
s nedostatkem peněz. Energie „spolk-
nou“ 75 procent rozpočtu a na ostatní 
nákupy nám i přes snahu zřizovatele, 
tedy Městské části Praha 16, již mno-
ho peněz nezbývá. Plány máme velké 
– vybavení tříd na Býšovské novým 
nábytkem, vybavení šaten, též školní 
jídelny by si zasloužily nová elektric-
ká zařízení - sporáky, stoličky, pece. 
Ty jsou opotřebovány každodenním 
provozem a často musíme volat opra-
váře. V kuchyni by kuchařky s radostí 
uvítaly myčky na nádobí, atd.
   A proto ještě jednou díky rodičům 
všech tří mateřských škol, kteří 
nám přispěli na nákup výtvarného 
materiálu, didaktických pomůcek, 
hraček, CD přehrávačů a čistících 
prostředků. Díky p. Studenému, 
Tůmovi, Bendíkovi, pí Kopelentové, 
Budíkové, Šonkovým, p. Pivničko-
vi, Foltýnovým, p. Günsbergerovi, 
Kořínkovi, pí Schönové, Petrové, 
Nikové, Veselé, Hamplové, Berglové 
a Zmijarové. Díky pí Černé, která 
posílá 1 000 Kč měsíčně na účet ma-
teřské školy na nákup hraček na písek. 
Díky všem! I těm, kteří si nepřáli být 
jmenováni.
   Na závěr bych se ještě krátce zmínila 
o našich posledních úspěších. Kromě 
každoročních aktivit jako jsou besíd-
ky, výlety, účast v soutěžích, účast na 
Mateřince, jsme se v červnu zúčast-
nili 1. celopražských sportovních her 
mateřských škol v Praze. Z dvaceti 
mateřských škol se naše děti umístily 
na 5. místě. Blahopřejeme!


