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slavnostní předání cen výjimečným
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Tyto děti nás inspirují
Mnozí nad současnou generací dětí lomí rukama a jiní rovnou definitivně lámou hůl. Dnešní děti jsou prý
líné, sobecké, vypočítavé, lhostejné a kdo ví, co ještě. Však si ty další pejorativní charakteristiky sami
dokážete představit. Realita je však naštěstí o mnoho pozitivnější, o čemž svědčí také letošní dvacítka
nominovaných v naší tradiční „soutěži“ Dělám víc, než musím.
Již podruhé se mi dostalo cti předávat ocenění vybraným dětem navštěvujícím základní školy v Praze 4,
které jsou něčím výjimečné. Nikoli však nutně jen ve smyslu vysokého IQ, nadprůměrného talentu
v matematice nebo sportech. Nominované děti jsou na první pohled k nerozeznání od svých vrstevníků.
Když se ale na jejich osobnosti a životní příběhy podíváte blíže, nestačíte často žasnout, co všechno
dokáží a jak mnohdy předčí nás dospělé už v útlém věku.
Skutečně, při čtení příběhů letošních dvaceti nominovaných jsem byl opět znovu a znovu překvapován,
jaké osobnosti skrývají naše základní školy. Nepíšu to proto, abych jim
lichotil.
Chci tím jen říci, že na mě i tváří v tvář zanechaly silný dojem. Těší
mě, že můžeme ocenit ty z dětí, které dnes a denně prokazují, že
to s dnešním světem nejde od devíti k pěti. Nechci zde podrobně
rozebírat všechny letošní oceněné, protože by nebylo fér vyzdvihovat
jednoho nebo druhého nad ostatní.
V každém případě si ještě plný dojmů ze slavnostního
vyhlášení říkám, že možná i my dospělí bychom se
měli u těchto dětí inspirovat a dělat více, než musíme.
Sice za to nedostaneme pamětní list a občas to bude
pořádná výzva, ale když to zvládnou příslušníci
dnešní zaručeně „nejzlobivější“ dětské generace
v naší historii, tak my určitě také, co říkáte?

Ing. Jaroslav Míth
radní pro školství (ODS)
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Dělám víc, než musím 2016
Reportáž

Anička Dědečková je vzorem chování k handicapovanému kamarádovi Honzíkovi všem spolužákům.

Matěj Bednář je mezi dětmi velmi oblíbený, stme‑
luje kolektiv a své okolí i vtipně pobaví.

Klára Koritenská společně se svými sourozenci
dovede potěšit i velmi náročnými skladbami.

František Cuřín v recitační soutěži postoupil až do celopražského kola, kde reprezentoval svou školu.

Kdo dělá víc,
než musí?
Je zajímavé pročítat zdůvodnění, která
přicházejí společně s nominacemi jednotlivých žáků ze škol na odbor školství
MČ Praha 4.
Jak relativní se jeví pojmy hrdinství, statečnost, obětavost, odhodlání, nezištnost,
empatie, pomoc, vytrvalost, houževnatost, píle, cílevědomost… Kolikrát se tato
slova v nominačních listech objevují. To,
co se může z pohledu osmáka jevit jako
banalita, je pro třeťáka velký výkon. Jistě
je pro učitele a učitelky v tak širokém věkovém spektru těžké navrhnout právě toho,
kdo je nejlepší. V některých školách navrhují třídním učitelům kandidáta na ocenění sami žáci, v jiných vytipované žáky
posuzují třídní učitelé mezi sebou, někde
jsou osobnosti žáků skutečně tak silné, že
je evidentní, kdo má být finalistou. Příběhy všech, o nichž se při nominačním procesu hovoří, jsou silné, výjimečné. Někteří
žáci nebo žákyně svým vrstevníků vzory
již jsou, jiní se jimi teprve stávají. Dokazují
to miniprofily jednotlivých laureátů, které
přinášíme na těchto stránkách.

Vlasta Korec, průvodce
letošního slavnostního
večera, je mezi dětmi
ve svém živlu. Na setkání základních škol ze
„čtyřky“ se těší: „Slýchám, že děti se o nic
moc nezajímají, že nesportují, že si jenom hrají s tablety nebo
chytrými telefony. Ocenění dětí v rámci
projektu DVM tuto negativistickou teorii vyvrací a naplňuje mě optimismem.
Věřím, že moje děti, až povyrostou, budou tak aktivní a úspěšné, jako ty právě
teď odměněné zástupci samosprávy MČ
Praha 4.“
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M

atěj je docela obyčejný klučina. Když ho
potkáte, tak byste věřili, že hraje na housle
nebo že rád vytváří artefakty z keramiky. Ale
že hraje rugby? A přesto je to pravda. S týmem
Rugby Klubu Petrovice sjezdil už půlku repub‑
liky a kousek Německa i Francie. Nedělá mu
problém ani florbal nebo miniházená, v níž
reprezentuje školu. Jako správný všestranný
sportovec je mezi dětmi velmi oblíbený, stme‑
luje kolektiv a dovede své okolí i vtipně pobavit.

Matěj Bednář
4. ročník

Základní škola,
7
Praha 4, Poláčkova 106

M

atěj je všestranný sportovec. Školu repre‑
zentuje v různých sportovních soutěžích.
Věnuje se závodně sjezdovému lyžování a stal
se členem reprezentace České republiky. Ve své
kategorii dosáhl řady významných úspěchů,
letos například při Olympijských hrách dětí
a mládeže ČR nebo Mistrovství ČR v alpském
lyžování. Také jeho výborné studijní výsledky,
kterých dosahuje, i když mu tréninky zabírají
většinu volného času, svědčí o velké píli a cíle‑
vědomosti.

Matěj Bláha

8. ročník

Základní škola
a Mateřská škola,
Praha 4, Mendíků 1

František Cuřín

3. ročník

Základní škola,
Praha 4, Táborská 45

A

nička působí dojmem nenápadné dívky.
Pozoruhodná je však její pomoc postiže‑
nému spolužáku Honzíkovi. Ve třídě dlouho‑
době chybí jeho paní asistentka. Není pro ni
žádný problém pomoci Honzíkovi s přípravou
na vyučování nebo s činností během hodiny,
prostřít mu svačinu nebo ho odvézt na vozíčku
do jiné třídy na další hodinu. Anička může být
vzorem chování k handicapovanému kamará‑
dovi všem spolužákům i ostatním vrstevníkům.

Ocenění žáci:
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1. ročník, rok 2009

F

rantišek dělá víc, než musí, a nikdo ho
o to nemusí žádat. Nejenže se výborně
učí, ale má i velké srdce. Například na
škole v přírodě pomáhá ostatním s úklidem
a rovnáním jejich věcí nebo s balením
kufrů. Hraje na flétnu, chodí do vodáckého
kroužku i na vaření. Dobře hraje badmin‑
ton, plave a zkouší lézt na skály. Ale také je
velký bavič a vtipálek! V recitační soutěži
postoupil až do celopražského kola, kde
reprezentoval naši školu.

Anna Dědečková
3. ročník

Základní škola,
Praha 4, Na Líše 16

ZŠ Bítovská: Petr Půlpán, Tereza Bassová; ZŠ Filosofská: Anna Davidová, Veronika Hlenová; ZŠ Horáčkova: Jan Hrach, Barbora Kutilová;
ZŠ U Krčského lesa: Jan Vláčil, Nozomi Kiribuchi; ZŠ Jeremenkova: David Ulvr, Ferdinand Havlík; ZŠ Jílovská: Radim Homolka, Ondřej
Hübsch; ZŠ Jižní: Filip Bialas, Nela Kýrová; ZŠ Kavčí hory: Barbora Zdobnická, Vojtěch Kanát; ZŠ Křesomyslova: Martin Moravec, Bulga
Kikeeva; ZŠ Mendíků: Lucie Žížalová, Marek Nikolič; ZŠ Na Chodovci: Jakub Palus, Jan Palounek; ZŠ Na Líše: Tereza Matysová, Lucie
Hartmanová; ZŠ Na Planině: Zora Novotná, Václav Hodina; ZŠ Nedvědovo nám.: Jan Holomek, Dominika Bachmanová; ZŠ Ohradní: Jakub
Filip, Lucie Šourová; ZŠ Plamínkové: Karolína Savincová, Jan Choutka; ZŠ Poláčkova: Tereza Čapková, Petr Novák; ZŠ Sdružení: Adam Šebek,
Tereza Kanoute; ZŠ Školní: Barbora Čapková, Tereza Szkatulová; ZŠ Táborská: Veronika Bednáriková, Karolína Kreidlová

Dělám víc, než musím 2016

T

omáš žije informačními technologiemi. Pro
školní webovky vytvořil aplikační rozhraní
rozvrhů jednotlivých tříd a interní vzdělávací
systém na bázi sdílení souborů a materiálů
k výuce. Na internetu je mimo to autorem
veřejně přístupné sbírky skriptů MůjSkript.cz,
kde zájemci naleznou různé tipy a triky pro
programování. Má řadu úspěchů v soutěžích,
tím největším je momentálně získání 2. místa
v celorepublikové soutěži Junior Web.

Tomáš Jareš
7. ročník

řenou
Základní škola s rozší
výukou jazyků
a s rozšířenou výukou
tělesné výchovy,
Praha 4, Filosofská 3

T

omáš není trojnásobným olympijským vítě‑
zem a doma nemá poličky plné trofejí. Přesto
si zaslouží ocenit, a to především za to, jaký je.
I když mu život přichystal různé krizové situace
a nepříjemnosti, všechno zvládá, nehroutí se,
je skvělým starším bratrem pro své sourozence
a oni vědí, že se na něj mohou v nejistých
dobách spolehnout. Musí to pro něj teď být
velmi těžké, ale přesto neztrácí dobrou náladu
a úsměv. Jeho spolužáci by mohli jen souhlasit
s tím, že je skvělým kamarádem a oporou.

Tomáš Jaroš

7. ročník

Základní škola,
Praha 4, Jižní IV. 10

Filip Ježek

9. ročník

První jazyková základn
í
škola v Praze 4
Praha 4, Horáčkova 110
0

S

Klárou, jejím bratrem Šimonem a sest‑
rou Evou se můžete setkat na řadě míst,
kde vystupují jako sourozenecké hudební
trio. Na flétnu hraje Klára od svých šesti let
a společně se sourozenci dovede potěšit
i velmi náročnými skladbami. Nadšené
publikum získávají nejen při školních akcích
nebo vystoupeních organizovaných MČ
Praha 4, ale i mezi klienty Domova seniorů
v Krči.

F

ilip má po celou dobu školní docházky
vynikající studijní výsledky. Školu
reprezentuje v řadě vědomostních sou‑
těží. V letošním roce se úspěšně umístil
v krajském kole matematické a země‑
pisné olympiády, v soutěži Mladý chemik
postoupil do celostátního kola. Naprosto
spolehlivě a ochotně pomáhá při organizaci
školních akcí, popularitu získal i moderová‑
ním školního plesu.

Klára Koritenská,
8. ročník

kého lesa
Základní škola U Krčs
0
Praha 4, Jánošíkova 132

2. ročník, rok 2010

ZŠ Kavčí hory: Tomáš Peč; ZŠ Na Planině: Zdeněk Ptáček; ZŠ Filosofská: Jan Talaga; ZŠ Jeremenkova: Karolína Soukupová; ZŠ Sdružení:
Kristýna Ryšavá; ZŠ Jílovská: Robin Kryštůfek; ZŠ Na Chodovci: Martin Motyčka; ZŠ Jižní: Natálie Tomasová; ZŠ Mendíků: Eva Laštovková;
ZŠ Plamínkové: Kateřina Herodesová; ZŠ Poláčkova: Magdalena Danková; ZŠ Ohradní: To van Chien; ZŠ Horáčkova: Jakub Blažek;
ZŠ Křesomyslova: Tereza Dvořáčková; ZŠ Na Líše: Eliška Vrbatová; ZŠ U Krčského lesa: Anna Záveská; ZŠ Nedvědovo nám: Kateřina
Komárková; ZŠ Školní: Ondřej Svěrák; ZŠ Bítovská: Petr Siegl; ZŠ Táborská: Ondřej Svoboda
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Společná fotografie oceněných žáků v zasedací síni Nuselské radnice
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1

Matěj Bednář, ZŠ Poláčkova

2

Matěj Bláha, ZŠ a MŠ Mendíků

3
4

6

5

Tomáš Jareš, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Filosofská

6

Tomáš Jaroš, ZŠ Jižní IV.

7

Filip Ježek, První jazyková ZŠ v Praze 4,
Horáčkova

František Cuřín, ZŠ Táborská
Anna Dědečková, ZŠ Na Líše

8

Klára Koritenská, ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova

9

Natálie Králíková, ZŠ Plamínkové

10

Ara Martirosyan, ZŠ a MŠ Ohradní

11

Lucie Mayerová, ZŠ Nedvědovo náměstí
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12

Daniel Petržilka, ZŠ a MŠ Sdružení

16

Barbora Schimiková, ZŠ Na Chodovci

20

Gabriela Tůmová, ZŠ Školní

13

Marie Rezlerová, ZŠ Bítovská

17

Klára Staňková, ZŠ Křesomyslova

21

Jaroslav Míth, radní pro školství
MČ Praha 4

14

Dejan Ribarovski, ZŠ Jílovská

18

Patrik Starý, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků,
Jeremenkova

22

Anna Řežábková, ZŠ s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů,
Na Planině

Vlasta Korec, moderátor

15

19

Andrea Šotová, ZŠ Kavčí hory, K Sídlišti
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N

atálie je od 5. ročníku žákyní sportovní
třídy a úspěšně reprezentuje školu na
většině sportovních akcí. Je členkou školního
kroužku krasojízdy na kole a krasojezdeckého
oddílu TJ Pankrác. Vyniká zejména v kategorii
dvojic. Bravurní zvládnutí i náročných sestav
jí přináší úspěchy v soutěžích na pražské
i celostátní úrovni. Je žákyní s trvale výborným
prospěchem a s příkladným vztahem ke vzdě‑
lávání, se samostatným rozhodováním, touhou
po zlepšování a hlavně vždy ochotná pomoci.

Natálie Králíková
9. ročník

Základní škola,
Praha 4, Plamínkové 2

A

ra patří k žákům s nadprůměrným pro‑
spěchem. Je členem šachového klubu ŠK
Aurora. Šachy začal hrát již v 5 letech. Od roku
2012 získal dvakrát 2. místo na Mistrovství ČR,
v roce 2014 na něm zvítězil. Účastnil se i Mist‑
rovství Evropy. Obrovský úspěch získal nedávno
na Juniorských zimních OH, kde obsadil
bronzovou příčku. Podílí se i na vedení školního
projektu doučování angličtiny pro mladší spo‑
lužáky HelpHands. Při své výmluvnosti a snaze
o všem diskutovat je úspěšný
také ve školním parlamentu.

Ara Martirosyan

7. ročník

Základní škola
a Mateřská škola
Praha 4, Ohradní 49

Lucie Mayerová

4. ročník

Základní škola,
Praha 4, Nedvědovo
náměstí 140

D

aniel je nejen školák, který prospívá
s vyznamenáním, ale i fotbalista. Začínal
v AFK Slavoj Podolí Praha, kde se stal nejlepším
střelcem turnaje, když ve třech zápasech vstřelil
celkem 10 branek. Pak působil v ABC Braník
a nyní kope úspěšně za tým AC Sparta Praha
v kategorii mladších žáků. Těžko odhadnout,
zda za čas oblékne dres české reprezentace
nebo se mu splní i jeho chlapecký sen a octne
se na pozici krajního obránce v Realu Madrid.

Ocenění žáci:
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3. ročník, rok 2011

L

ucie má ve škole výborný prospěch, je
výborný sportovec a miluje zvířata. Ráda
pomáhá spolužákům v jejich přípravě na
výuku, vysvětluje, čemu žáci nerozumějí. Je
takovým „malým učitelem“. Je empatická,
ale současně racionální. Protože je pevně
ukotvena ve své rodině a v životě, může
svým celkovým naladěním silné a vyrovnané
osobnosti být majákem na rozbouřeném
moři i pro ostatní.

Daniel Petržilka
7. ročník

Základní škola
a Mateřská škola,
Praha 4, Sdružení 1080

ZŠ Ohradní: Ondřej Soukup; ZŠ Táborská: Tereza Kubová; ZŠ Nedvědovo náměstí: Barbora Málková; ZŠ Poláčkova: Gabriel Varša;
ZŠ Horáčkova: Martin Poštulka; ZŠ Plamínkové: Kateřina Rýdlová; ZŠ Na Líše: Martin Kosina; ZŠ Jižní: Zuzana Kotrčová; ZŠ Na Planině:
Nora Novotná; ZŠ Sdružení: Veronika Macháčková; ZŠ Na Chodovci: Jennifer Enriquezová; ZŠ Mendíků: Eliška Štechrová; ZŠ Křesomyslova:
Magda Machovičová; ZŠ Filosofská: Lada Svárovská; ZŠ Jeremenkova: Natálie Ziklová; ZŠ Školní: Angelina Wangová; ZŠ Kavčí hory: Filip
Frantál; ZŠ Jílovská: Jiří Blažek; ZŠ U Krčského lesa: Eliška Mircová; ZŠ Bítovská: Tereza Sieglová

Dělám víc, než musím 2016

M

arie se aktivně účastní všech dobrovolných
školních akcí. Organizuje projekty Maskot
třídy a Společně napříč Evropou nebo pomáhá
při zápisu prvňáčků a Dnu otevřených dveří. Její
zájem o herectví, zpěv nebo kickbox přesahuje
rámec školy. Vytvořila také video Zabit společ‑
ností, které upozorňuje na vztah společnosti
k alkoholu a které letos postoupilo do celopraž‑
ského kola soutěže amatérských filmů s temati‑
kou rizikového chování AntiFETfest 2016 aneb
jde to i jinak!

Marie Rezlerová
8. ročník

Základní škola,
Praha 4, Bítovská 1

D

ejan je žákem třídy s rozšířenou výukou
matematiky, informatiky a přírodovědných
předmětů. Má výborné studijní výsledky a je
úspěšným řešitelem matematické olympiády.
Hraje hokej za HC Kobra Praha (levé křídlo).
Letos byl nominován na WSI (World Selects
Invitational), mistrovství světa mladších žáků,
které se konalo v Bratislavě. Tým se umístil na
9. místě z 18 účastníků. Dejan je nejen houžev‑
natý, ale i pozorný vůči svému okolí.

Dejan Ribarovski

8. ročník

Základní škola,
Praha 4, Jílovská 1100

Anna Řežábková

9. ročník

Základní škola
s rozšířenou výukou
matematiky a přírodo
vědných
předmětů,
Praha 4, Na Planině 139
3

B

arbora se věnuje moderní gymnastice,
reprezentuje oddíl TJ Sokol Hodko‑
vičky Praha. Závodí se sestavami: s obručí
a míčem, s kužely a švihadlem; čeká ji
ještě cvičení se stuhou. Ze závodů si už
přivezla 30 medailí a 8 pohárů, získala titul
Přebornice Prahy ve společných skladbách
a dvakrát nominaci na Mistrovství ČR v jed‑
notlivkyních, o prázdninách se zúčastní
mezinárodní soutěže Eurogym. Kromě
gymnastiky vyniká také ve fotografování
a kreslení.

A

nička úspěšně reprezentuje školu
v matematických a fyzikálních sou‑
těžích, což souvisí s jejím vynikajícím
prospěchem. Je však také členkou Kühnova
dětského sboru, a tak ji můžete často vidět
a slyšet na koncertních pódiích a v operních
sálech nejen v Praze. Účastní se také aktivit
v rámci dlouhodobého projektu Českého
rozhlasu na pomoc dětem i dospělým s těž‑
kým zrakovým postižením Světluška.

Barbora Schimiková
7. ročník

Základní škola,
54
Praha 4, Na Chodovci

4. ročník, rok 2012

ZŠ Sdružení: Čeněk David; ZŠ Jižní: Lenka Široká; ZŠ Poláčkova: Jiří Červený; ZŠ Jeremenkova: Štěpán Šafránek; ZŠ Mendíků: Anna
Bláhová; ZŠ Na Chodovci: Martin Toman; ZŠ Bítovská: Vojtěch Čmelík; ZŠ Táborská: Thi Hai Yen Hoang; ZŠ Křesomyslova: Tomáš Capouch;
ZŠ Nedvědovo náměstí: Anna Singerová; ZŠ Jílovská: Markéta Plešková; ZŠ Ohradní: Jan Vorel; ZŠ Školní: Rozálie Vlachová; ZŠ U Krčského
lesa: Daniel Stehlík; ZŠ Plamínkové: Kateřina Boušková; ZŠ Kavčí hory: Emma Tůmová; ZŠ Horáčkova: Iva Benešová; ZŠ Na Planině: Markéta
Novotná; ZŠ Na Líše: Štěpán Švarc; ZŠ Filosofská: Karolína Kotalová
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Dělám víc, než musím 2016 – ocenění žáci
K

lára je sportovně založená dívka.
Vyzkoušela několik sportovních disciplín
a nakonec zakotvila u boxu. Trénuje dvakrát
týdně, ale soutěží se zatím neúčastní.
Od malička ji baví malování. Ve škole chodí
na malířský kroužek, ale hodně maluje
i doma. Její obrazy malované na papír
i na plátno zdobí chodby školy. Výborně se
učí, pomáhá s učením slabším spolužákům.
Ve škole dostala přezdívku „boxerka
s citlivou malířskou duší“.

Klára Staňková
8. ročník

Základní škola
2
Praha 4, Křesomyslova

P

atrik se narodil jako jediný slyšící do rodiny
neslyšících. Mamka ho naučila základní
znaky a babička jejich výslovnost a jak se píší.
Patrik teď pomáhá rodičům s různými věcmi.
Například když mamce přijde náhlý telefonát
nebo když chce napsat e‑mail, pak je potřeba
zkontrolovat pravopis, stavbu věty a celkové
formování e-mailu. S mladším bráškou si ale
rozumí úplně ve všem, aniž by si něco řekli.
Výjimečný se přitom vůbec necítí.

Patrik Starý

6. ročník

Základní škola s rozší
řenou
výukou jazyků
Praha 4,
Jeremenkova 1003

Andrea Šotová

8. ročník

Škola Kavčí hory,
Praha 4, K Sídlišti 840

K

dyž se ve škole zeptáte na Gábinu, všichni,
i její spolužáci, potvrdí slova třídní uči‑
telky, že má „slunce v duši“. Letos uskutečnila
Párty pro seniory. Ředitelka Domu pro seniory
si pochvalovala, že si klienti mohli spo‑
lečně s dětským pěveckým sborem zazpívat
písničky svého mládí, změřili si svoje síly ve
vědomostní soutěži nebo si mohli zatančit.
Také jen obyčejné popovídání s dětmi dalo
seniorům do života novou sílu a optimismus.

Ocenění žáci:
10

5. ročník, rok 2013:

A

ndrea se připravuje v tenisovém klubu
Olymp Praha na dráhu profesionální
hráčky. Žije střídavě v Praze a na Floridě,
kde jsou optimální klimatické podmínky
pro tenisovou přípravu. V turnajích získala
už 65 pohárů, jezdí hrát po celé republice
i do zahraničí. Opakovaně vítězí v přeboru
Prahy, který je kvalifikací na Mistrovství ČR
(1. místo v deblu) a účastní se i mezinárod‑
ních turnajů v USA. Také výsledky ve škole
si v rámci individuálního studijního plánu
dokáže udržet na dobré úrovni.

Gabriela Tůmová
8. ročník

Základní škola,
Praha 4, Školní 700

ZŠ Sdružení: Marie Hurajová; ZŠ Jižní: Adriana Kubecová; ZŠ Poláčkova: Jan Filip Müller; ZŠ Jeremenkova: Yenmy Hoangová; ZŠ Mendíků:
Valerie Bártů; ZŠ Na Chodovci: Markéta Vomáčková; ZŠ Bítovská: Lukáš Bílý; ZŠ Táborská: Yulia Lutovinová; ZŠ Křesomyslova: Matouš
Fiala; ZŠ Nedvědovo náměstí: Kateřina Figarová; ZŠ Jílovská: Dominika Hynková; ZŠ Ohradní: Eliška Mikynová; ZŠ Školní: Antonio Lakatoš;
ZŠ U Krčského lesa: Eliška Ondráčková; ZŠ Plamínkové: Barbora Janáková; ZŠ Kavčí hory: Jan Fáček; ZŠ Horáčkova: Jitka Drahotská; ZŠ Na
Planině: Matěj Dvořák; ZŠ Na Líše: Monika Mikuškovicová; ZŠ Filosofská: Kateřina Kubíková

Dělám víc, než musím 2016

Reportáž

Jak to bylo
na začátku?
Právě se chýlil ke konci školní rok
2008/2009, když si tehdejší zástup‑
kyně starosty pro školství a sociální
oblast Ivana Staňková (ODS) a lidé
z jejího okolí všimli, že mezi mladší‑
mi i staršími žáky základních škol je
relativně velký počet děti, které se
od svých vrstevníků liší přístupem ke
svému okolí, které nějakým způsobem
dělají víc, než musí. A tak odstartoval
projekt, který Ivana Staňková uvedla
Natálie Králíková je členkou školního kroužku krasojízdy na kole a krasojezdeckého oddílu TJ Pankrác.

Ivana Staňková předává cenu Nozomi
Kiribuchi, která se v roce 2001
přistěhovala s rodiči a sourozenci
z Japonska do Prahy za hokejem.

Soustředění před snímkem na památku.

Pozornost a obdivný potlesk rodičů.

takto: „Chceme si takových dětí vší‑
mat. Chceme, aby věděli, že jejich činy
někdo ocení. Každá škola má své hr‑
diny i jinak výjimečné žáky, kteří mo‑
hou být vzorem ostatním.“ V prvním
ročníku bylo šerpou, pamětním listem
a dárkem odměněno čtyřicet výjimeč‑
ných žáků základních škol z Prahy 4.
Byla mezi nimi například dívka, kte‑
rá zachránila život spolužačce, jiná,
která je vítězkou mnoha mezinárod‑
ních klavírních soutěží, další, která
vydává školní komiks, nebo Japonka,
z níž se v Praze stala reprezentantka
v ženském hokeji. „Byl to první ročník
a musím říct, že mi bylo ctí se s tak
výjimečnými žáky seznámit. Rádi by‑
chom, aby se z této akce stala tradi‑
ce,“ dodala Ivana Staňková. V roce
2014 převzal štafetu její následovník,
radní pro oblast školství a mládeže Ja‑
roslav Míth (ODS). A že se mu podařilo
tradici nejen udržet, ale také úspěšně
rozvinout, dokazuje i letošní, již osmý
ročník.

Všichni se výborně bavili.

6. ročník, rok 2014

ZŠ Bítovská: Radim Bača; ZŠ Filosofská: Anna Kerbachová; ZŠ Horáčkova: Alžběta Poštůlková; ZŠ U Krčského lesa: Terezie Ondičová;
ZŠ Jeremenkova: Filip Samec; ZŠ Jílovská: Ondřej Sojka; ZŠ Jižní IV.: Martina Šimánková; Škola Kavčí hory: Nika Peerová; ZŠ Křesomyslova:
Tereza Budská; ZŠ Mendíků: Natálie Lorenzová; ZŠ Na Chodovci: Veronika Páníková; ZŠ Na Líše: Markéta Boldišová; ZŠ Na Planině: Dáša
Černá; ZŠ Nedvědovo náměstí: Martin Vu Chung; ZŠ Ohradní: Eliška Vodrážková; ZŠ Plamínkové: Kateřina Janáčková; ZŠ Poláčkova: Natálie
Julie Smutná; ZŠ Sdružení: Filip Kubalík; ZŠ Školní: Anna Machová; ZŠ Táborská: Tran Thi Phuong Linh
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Dělám víc, než musím 2016

Radní pro školství Jaroslav Míth předává pamětní listy oceněným žákům.

Víte, že….

v Praze 4
je dvacet Základních škol

Školní rok 2015/2016
v číslech
Celková kapacita škol:
12 005 míst
Počet žáků celkem: 9 205
Počet tříd celkem: 403
Počet žáků přípravných
tříd: 86 (6 tříd)
Počet žáků 1. ročníku:
1 293 (56 tříd)
Počet žáků 9. ročníku:
731 (34 tříd)
Ve foyer Nuselské radnice na všechny čekalo občerstvení.

7. ročník, rok 2015
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ZŠ Bítovská: Anna Vandírková; ZŠ Filosofská: Amálie Švábíková; ZŠ Horáčkova: Jakub Chareziński; ZŠ U Krčského lesa: Jakub Trtík;
ZŠ Jeremenkova: Tereza Chlostová; ZŠ Jílovská: Markéta Plešková; ZŠ Jižní IV.: Aneta Kaderová; ZŠ Kavčí hory: Jiří Zeman; ZŠ Křesomyslova:
Magdaléna Krátká; ZŠ Mendíků: Natálie Hniličková; ZŠ Na Chodovci: Josefína Fibírová; ZŠ Na Líše: Eliška Vrbatová; ZŠ Na Planině: Veronika
Bostlová; ZŠ Nedvědovo náměstí: Linda Francová; ZŠ Ohradní: Ondřej Medek; ZŠ Plamínkové: Natálie Kučerová; ZŠ Poláčkova: Vojtěch
Bartoš; ZŠ Sdružení: Tomáš Štuksa; ZŠ Školní: Dominik Král; ZŠ Táborská: Růžena Sedláčková

