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Střední Čechy

Do lavic základních
škol v kraji usedne
v září více prvňáků
než loni. Stoupl počet
žádostí, a naopak uby-
lo odkladů. Učitelé na-
víc přivítají i děti ukra-
jinských uprchlíků.

STŘEDNÍ ČECHY Po dvou letech
se předškoláci dočkali tradičních zá-
pisů „naživo“ ve třídách a s učitelka-
mi, které loni i předloni odvála pan-
demie. Podle zjištění MF DNES na-
stoupí v září do škol v regionu zhru-
ba o deset procent dětí více než
loni. Mírně totiž poklesl počet odkla-
dů povinné školní docházky, které
v uplynulých letech zapříčinil covid
a strach rodičů z distanční výuky.
Rozhodovat losem, zda budoucí

prvňáky přijmou, školy až na výjim-

ky nemusely. „Nelosovali jsme. Do
prvních tříd jsme přitom přijali pět-
apadesát dětí, což je oproti loňské-
mu roku přibližně patnáctiprocent-
ní nárůst. Otevřít však můžeme
z kapacitních důvodů jen dvě první
třídy, čili je už zřejmé, že budeme
schopni přijmout pouze jednotky
dětí z Ukrajiny. A těžko nyní odha-
dovat, kolik jich k zápisu přijde,“
vysvětlil ředitel 1. základní školy
v Rakovníku Karel Folber a připo-
mněl, že ředitelé si musejí nechat
volná místa pro děti ukrajinských
běženců, které čekají zápisy až
v červnu. Zvýšený počet přihlášek
přisuzuje Folber kromě menšího
počtu odkladů i sílící tendenci rodi-
čů z vesnic dávat děti spíše doměst-
ských škol.

Plánují ukrajinské třídy
V Mladé Boleslavi, kde ještě v těch-
to dnech probíhají odvolací řízení,
přijmou ředitelé škol téměř pět set
prvňáků. „V září pro ně otevřeme
celkem 23 tříd. Zápisy pro ukrajin-
ské děti pak proběhnou začátkem
června. Už nyní je ale zřejmé, že
pro ně nebudeme mít dostatek

míst. Podle předběžných
odhadů se totiž přihlásí
zhruba sedmdesát po-
tomkůuprchlíků, tak-
že budeme muset si-
tuaci řešit zřízením
ukrajinských tříd na
odloučených škol-
ních pracovištích,“ po-
dotkla mluvčí boleslav-
ského magistrátu Šárka Cha-
rousková.
Do berounských škol do-

razilo na dubnové zápisy
331 dětí, což je o téměř
padesát předškoláků
více než loni.
„Důvodem je nižší počet

odkladů a také stěhování
dalších obyvatel do města.
Naše školy tak otevřou po prázdni-
nách celkem jedenáct prvních tříd,
což je o jednu více než v předešlém
roce,“ vypočetla Jitka Soukupová
z berounské radnice.
Největšímunáporu žáků čelí v kra-

ji tradičně města v okolí Prahy,
kam se v posledních letech stěhují
ve velkém především mladé rodi-
ny. „K zápisům do našich škol při-

šlo v dubnu 119 dětí, což je
víc, než jsme očekávali.
Připisujeme to právě
migraci obyvatel do
našehoměsta,“ potvr-
dila MF DNES ředitel-
ka ZŠ v Jílovém u Pra-
hy Květa Trčková.
O padesát prvňáků

více než v aktuálním škol-
ním roce usedne v září do

lavic v Kolíně. „Do prv-
ních ročníků našich
osmi základních škol
by mělo nastoupit po
prázdninách 457
dětí. Otevřeme pro ně
hned dvacet tříd, což

je o dvě více
než loni. Ře-
ditelé záro-
veň spočí-
tali, že
jim zbylo
ještě dva-
cet vol-

ných míst
pro ukrajinské

děti, čili zatím neuvažujeme
o navyšování kapacit,“ konstatova-

la mluvčí kolínské radnice Šárka
Hrubá.

Kdo zaplatí, má jistotu
Jednou z hrstky škol v regionu, kde
o přijetí dětí musel rozhodnout až
nepopulární los, byla Základní ško-
la Žitomířská v Českém Brodě.
„K dispozici máme jen 84 míst ve

třech třídách, přitom k zápisu při-
šlo 134 budoucích prvňáků. Podle
doporučení ministerstva školství a
školského ombudsmana jsme vyho-
věli nejprve dětem ve spádovém ob-
vodu školy, poté přišli na řadu ti,
kteří už u nás mají sourozence, a až
nakonec budoucí prvňáci z okol-
ních obcí. Losování proběhlo veřej-
ně za přítomnosti rodičů a zástup-
ců školské rady. Na více než třicet
dětí se bohužel nakonec nedostalo.
A vzhledem k tomu, že nás ještě
čeká podobné losování pro žáky
šestých ročníků, kteří se k nám hlá-
sí z okolních malotřídek, a naše ka-
pacita je již nyní naplněná, nemůže-
me přijmout žádné ukrajinské
děti,“ uvedl ředitel českobrodské
školy Jiří Slavík.
Podle zákona musí ředitelé při-

jmout všechny děti ze svého spádo-
vého obvodu. Další kritéria, která
při zápisech zohledňují, si však už
školy určují samy. Většinou mezi
ně patří upřednostňování dětí z
města, kde škola sídlí, či přítom-
nost sourozence v některém z vyš-
ších ročníků.
Neplatí přitom rozšířený mýtus,

že školy ve městech, které přijmou
děti z okolních vsí, od nich pak au-
tomaticky inkasují finanční příspěv-
ky. „Obce, jež zřizují základní ško-
ly, dostávají od státu fixně daný pří-
spěvek na počet žáků. A nerozlišuje
se, kde mají trvalý pobyt. Žádná
obec tedy neplatí jiné obci za ‚její-
ho‘ žáka,“ vysvětlila místostarostka
Kutné Hory Silvia Doušová (STAN).
Mnohá města však mají s okolní-

mi obcemi podepsanou dohodu
o spádovosti. V praxi to znamená,
že samospráva se základní školou
uzavře smlouvu například s menší
vesnicí v jejím sousedství. Ta je pak
zařazená do spádového obvodu
školy a místa v ní tak má garantova-
ná. Musí ale logicky přispívat na její
provoz, přičemž přesné částky ur-
čují zastupitelstva obcí.

Losovat skoro nemuseli

JÍLOVÉ Lokální výrobce, který těží
z lokálních surovin, uspěl ve 13. roč-
níku soutěže Regionální potravina
Středočeského kraje. V kategorii Al-
koholické a nealkoholické nápoje
získal prvenství sudový jablečný
destilát řemeslného lihovaru Palír-
na Radlík z Jílového u Prahy. Může
tak užívat označení Regionální po-
travina, které nejlepším výrobkům

v jednotlivých krajích uděluje Mi-
nisterstvo zemědělství ČR. V minu-
losti přitom v kraji v této kategorii
bodovaly spíše mošty či sirupy.
„Věříme, že ovocné pálenky jsou

součástí naší tradice, a měli by-
chomna ně být stejně tak hrdí, jako
jsou Skotové na whisky, Francouzi
na koňak či Italové na grappu. V po-
slední době o ně stoupá zájem. Zisk

značky Regionální potravina nás
tak potěšil dvojnásob,“ uvedl desti-
latér Kamil Kutina a zdůraznil, že
destilát vyrobili z jablek ze středo-
českých sadů. Následně zrál v dubo-
vých sudech.
Pro Palírnu Radlík nejde o první

ocenění. Na kontě má řadu trofejí
jak z tradičních koštů, tak ze soutě-
ží profesionálních výrobců. (cov)

142 tisíc

795 dětí

INZERCE

KLADNO Kladenský magistrát by
rád získal zchátralý a zkrachovalý
hotel La Park v lese na okraji města
a podniká k tomu řadu kroků. Pro-
střednictvím městské společnosti
Tepo odkoupil největší soukromou
pohledávku věřitelů za majiteli ob-
jektu, další dvě má už navíc zajiště-
ny u bank. Proti posledním majite-
lům jsou vedena exekuční řízení.
Podle primátora Milana Volfa

(Volba pro Kladno) jeměsto nyní té-
měř jistým vlastníkem areálu,
přestože ještě nebyl proveden
zápis v katastru nemovitostí. Je to
pravděpodobně jediná cesta, jak za-
bránit dražbě, kterou společnost
Eurodražby plánuje na 31. května.
Hotelový areál měl být původně

vydražen už letos v březnu. Vyvolá-
vací cena byla tehdy shodná s odha-
dem, tedy sedm milionů korun.
Dražit se mohlo i směrem dolů, a to
až na 3,5 milionu korun. Radnice

„zavětřila“ a už tehdy se rozhodla
o areál v atraktivní lokalitě usilovat.

Odhady se liší o deset milionů
Dražba se však nekonala. Původní
insolvenční správce zemřel a nový
musel nejprve nastavit nové pod-
mínky. Ty jsou nyní výrazně jiné.
Vyvolávací cena je 16,1milionu a od-
hadní 21,5 milionu korun. Společ-

nost Eurodražby, která při stanove-
ní cen vychází z nových znaleckých
posudků, s dražbou stále počítá.
Dosud prý neobržela od insolvenč-
ního správce informaci o zrušení
dražby. „K tomu by mělo dojít
v krátké době,“ ujistil včera MF
DNESmluvčí Kladna Vít Heral.
Město si nechalo zpracovat vlast-

ní znalecký odhad ceny, který je ješ-
tě o 10 milionů vyšší, než mají Eu-
rodražby. „Za celý La Park bychom
neměli zaplatit více než 30 milionů
korun,“ konstatoval primátor Mi-
lan Volf (Volba pro Kladno).
Desítky milionů korun ovšem

bude stát rekonstrukce zdevastova-
né budovy nebo – pravděpodobněji
– stavba zcela nové. Možností, jak
areál využít, je podle primátora ně-
kolik. Mluví se třeba o domově so-
ciální péče s výletní restaurací. Defi-
nitivní plán ale ještě město nemá.
— Robert Božovský

23 tříd

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Magie výroby Destilatér Kamil Kutina při práci. Foto: archiv Palírna Radlík

Rychlý konecHotel ukončil činnost
v roce 2016. Stačilo párměsíců a
stal se ruinou. Foto:MFDNES

budoucích prvňáků přišlo
v celé republice v dubnu

k zápisům.

pro prvňáky otevřou
po prázdninách

v Mladé Boleslavi.

nastoupí v září
do prvních ročníků

ZŠ v Kladně.

Aleš Kubelka
redaktor MF DNES
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více informací o termínech na www.nymburk.basketball

Město chce zkrachovalý hotelNápojem roku je pálenka
z Jílového. Předčila limonády


