Školka Slunečnice...
obslužných částí dosud využívaných pro jiné
účely vzniklo od roku 2007 v Radotíně celkem
90 nových míst ve školkách. Navíc se nám
podařilo díky dotačním titulům a vlastním
investičním prostředkům vyměnit okna a
zateplit fasády všech objektů mateřských
škol,“ říká 1. zástupce radotínského starosty,
Mgr. Miroslav Knotek.
Do třídy, pro niž byly přijaty nová učitelka
a uklízečka na částečný úvazek, nastoupily
radotínské děti, které v první polovině

569: Autobus...
na radotínské autobusové nádraží (odkud
děti dále musí absolvovat pěší cestu ke škole
přes místní nejfrekventovanější křižovatku na
Horymírově náměstí).
Regionální organizátor Pražské integro-

roku 2013 dovršují věk tří let, pouze jedno
bude tříleté až v září. Podle slov ředitelky
Mateřské školy Praha - Radotín Bc.Věry
Rohlíkové nebyl třeba žádný speciální
nábor, rodiče se ozvali brzy poté, co bylo
zveřejněno oznámení o otvírání další třídy
na stránkách a vývěskách školky.
Vzhledem k tomu, že na 15 dětí je
poskytován plat jen pro jednu učitelku, je
ve třídě Kuřátek pouze dopolední provoz –
od 7.00 do 13.00 hodin. Děti, které zůstávají
ve školce i odpoledne, přecházejí po obědě
do některé z dalších tří tříd v budově.
vané dopravy se proto rozhodl zřídit nový
školní autobus 569, který pojede z Otěšínské
ulice po stávající trase linky 245 na Nádraží
Radotín a odsud děti bezpečně dopraví do
Loučanské ulice až přímo před školy s výstupem v zastávce Škola Radotín (dosud zřízena
pro další školní linku 561). Spoj bude jezdit
z Otěšínské v 7.36 hod. a o 12 minut později
děti vysadí na nové konečné zastávce.

Radotín pomáhá Kristýnce

Ob
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míst, kterých je jen v Radotíně již více
než deset, a další přibývají nejen zde –
naposledy se připojila třeba Mateřská
škola Velká Chuchle.
Nasbíraná víčka vykupuje v Praze
firma ECO-SUN, s.r.o. se sídlem Paroplavební 50/10 v Malé Chuchli. Mechanismus je nastaven tak, že pokud jde o firmy,
mohou odvézt víčka přímo do firmy
ECO-SUN, kde nahlásí, že jde o sbírku
na Kristýnku Kačabovou, a dostanou

j e k ti

v

potvrzení, kolik toho odevzdali. Tento
doklad pak předají Nadačnímu fondu
Algo (stačí poslat zprávu na e-mail:
info@algonadace.cz a lidé z Nadačního
fondu se Vám obratem ozvou) a ten
odpovídající částku vyfakturuje ECO-SUNu a peníze přepošle na konto
Kristýnka. Do firmy lze vozit libovolné
množství, samozřejmě je ale lepší nashromáždit víček více.
Druhá možnost je jak pro firmy, tak
zejména pro individuální sběr. Víčka je

Situace ve
školní jídelně
technologických postupů, hygieny, velikostí porcí atd.
Již více jak pět let nabízí vedení Městské části Praha 16, jako zřizovatel jídelny,
zástupcům rodičů zavedení stravovací
komise, která by se seznámila s možnostmi
školní jídelny – personálními, technologickými, zákonnými, hygienickými. Stala by
se tak prostředníkem mezi rodiči a vedením školní jídelny. Jsme rádi, že se konečně
našla skupina rodičů, která má zájem na
utvoření takové komise, a tedy i na objasnění sporných momentů v komunikaci.
Školní jídelna se řídí tzv. školským zákonem a je zařazena do školského rejstříku
jako školní zařízení. Její provoz dotuje městská část a prostředky na platy poskytuje stát.
V současné době se ve školní jídelně stravuje

možné odevzdávat na některém z veřejných sběrných míst (viz seznam vpravo),
od začátku března mj. také ve všech
budovách Úřadu městské části Praha 16
v Radotíně. Pomoc při organizaci pomoci a svozu poskytnou i Technické služby
Praha – Radotín. Poslední variantou, pokud by někdo sbíral individuálně, je zavolat Vendule Kačabové (matka), která by si
víčka vyzvedla (mobil: 720 625 936).
Cena suroviny je stanovena na 3,60 Kč
za kilogram, což znamená, že bude nutné odevzdat obrovské množství, téměř
14 tun víček. Pomoc každého člověka,
který se zapojí, je tedy velmi potřebná!

na 890 strávníků z řad žáků základní školy,
základní školy praktické, gymnázia, učitelů, profesorů a zaměstnanců MČ. Více jak
100 jídel odebírají radotínští senioři. Cena
jídel pro žáky se pohybuje v rozmezí 21 až
25 Kč, ostatní strávníci platí plnou cenu
57 Kč. Součástí jídla je polévka, hlavní jídlo,
salát nebo kompot, pitný režim.
Zařízení podléhá kontrolní činnosti
zřizovatele po stránce ekonomické a státní
kontrole prováděné prostřednictvím České školní inspekce a Hygienické stanice
hl. m. Prahy. Poslední inspekce ČŠI Praha proběhla na podzim 2012 a nenalezla
žádné závady z hlediska provozu, hygieny,
organizace práce, stravy. Poslední kontrola
Hygienické stanice hl. m. Prahy proběhla
na anonymní udání jednoho z rodičů
7. února 2013. Odpovědná pracovnice neshledala žádné pochybení a po degustaci
označila jídla za chuťově vynikající. Zkontrolovala celý objekt jídelny, všechny sklady,
přípravny, hygienické zařízení pro zaměstnance i návštěvníky, stav jednotlivých

skladovaných a zmražených potravin (data
spotřeby a minimální trvanlivosti), potravinový spotřební koš za 12/2012 a 1/2013
s tím, že jsou plněny veškeré vyživovací
hodnoty a strava je pestrá a rozmanitá.
Kontrolou prošla i vydávaná jídla. Kontrola
byla uzavřena se závěrem, že k podávané
stravě nejsou žádné výhrady.
Snad toto vyjádření přispěje k uklidnění
situace a ujištění rodičů, že stav jídelny je
v pořádku. V nejbližší době dojde k volbě
stravovací komise, která bude moci ovlivnit
stav budoucího vaření. Zástupce rodičů
bude i ve výběrové komisi za zřizovatele na
vedoucího školní jídelny. Současná vedoucí,
paní Severová, odchází do důchodu. Paní Severová stála za rozsáhlou modernizací školní
jídelny a kompletní výměnou technologií po
roce 2001. Nastavila vysoké standardy, které
budou devizou pro budoucího vedoucího
školní jídelny. Během její kariéry nebyla nikdy kontrolami ČŠI, hygieny nebo městské
části shledána závažná porušení norem
nebo zákonů.

Sběrná místa v Radotíně
(k datu 4. března 2013):
Hlavní místo: Vendula Kačabová, náměstí
Osvoboditelů 1365, mobil: 720 625 936
Úřad městské části Praha 16 (Václava
Balého 23, náměstí Osvoboditelů 21/2a,
náměstí Osvoboditelů 732 a Sídliště 1600)
Cukrárna Hanny, náměstí Osvoboditelů
za Albertem
Obuv paní Polenové, Na Betonce
Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1a
Potraviny u Hurdálků,
Horymírovo náměstí
Prodejna-papírnictví, Vrážská 1528
Alena Fibingerová, Potraviny Sídliště,
Sídliště 1079
Fitness Radotín, Vrážská 1562/24a

Kristýnce je možné přispět také
finančně na bankovní účet
43-7605020217/0100,
zřízený u Komerční banky.
Nadační fond Algo byl založen firmou
Algotech (www.algotech.cz) v roce 2012.
Všichni v nadačním fondu pracují
zdarma, veškeré vybrané prostředky
jdou na charitu (fond nemá žádné
náklady, takže skutečně vše jde na
pomoc potřebným). Naopak pomoc je
vždy směřována na jednoznačný účel,
konkrétnímu člověku a fond prověřuje
informace i u sociálních pracovníků.
Více informací o fondu i konkrétní pomoci najdete na www.algonadace.cz.

Radotínské školy
v době totality

Jesle v Radotíně vznikly v roce 1951 v čp. 8 spolu se
školkou. Po adaptaci roku 1966 (nákladem 70 000 Kč)
zde byly v provozu až do roku 1991, kdy byl objekt
navrácen v restituci původním majitelům a jesle se
přesunuly do nové budovy na náměstí Osvoboditelů.
Zde byly zrušeny před šesti lety a do jejich prostor se
rozšířila mateřská škola, která částečně provoz jeslí
nahradila. Druhé jesle byly otevřeny roku 1967 jako
součást závodní školky na sídlišti. I ty byly v roce 1990
přeloženy na náměstí Osvoboditelů

Mateřská škola v Radotíně vznikla osamostatněním
v červenci 1946, patrně od 1. září 1947 sídlila spolu
s pomocnou školou v domě čp. 38 – „U Katzů“. O čtyři
roky později se úpravou bývalého průjezdu domu
U Koruny získala místnost pro rozšíření školky

V r. 1956 byla postavena nová mateřská škola, zvaná
„dřevák“. Roku 1991 stávající zařízení nahradila nová
školka na náměstí Osvoboditelů

1. září 1978 byla otevřena 4. mateřská škola postavená
svépomocí v „Akci Z“ v Býšovské ulici. Slouží dodnes,
stejně jako o rok dříve otevřená školka na Sídlišti,
později označována jako 3. mateřská škola. Ta však
byla původně zbudována jako závodní MŠ s jeslemi
radotínské cementárny

Budova dnešního gymnázia z roku 1928 byla Měšťanskou
školou až do generální opravy ve školním roce 1951-52,
kdy nákladem cca 180 000 Kč byla opravena zejména
omítka a okna z vnějších stran. Od následujícího roku se
píše historie radotínského gymnázia

Základní umělecká škola vznikla adaptací obecního domu
čp. 60 ve Zderazské ulici, jednoho z nejstarších v Radotíně.
Vyučování bylo zahájeno 1. září 1955 v 7 učebnách
a 1 místnosti, která sloužila jako pracovna ředitele, kancelář
hospodářky školy – a učebna. Po celkové přestavbě v roce
2005 slouží dům svému účelu dodnes

Budova tzv. „staré základní školy“ (vpravo) byla
slavnostně uvedena do provozu 15. září 1901, tehdy
jednopatrová, druhé poschodí bylo postaveno přes
letní prázdniny roku 1931. Takto vypadá budova až do
dnešních dnů

Samostatná pomocná škola vznikla od 1. září 1947 v domě
čp. 38 – „U Katzů“, tehdy spolu s mateřskou školou, později
využívala budovu sama. A to až do r. 2001, kdy se škola
přestěhovala do nově zrekonstruované budovy na náměstí
Osvoboditelů

Pro stále se zvyšující počet žáků byl v roce 1969 otevřen
II. stupeň základní školy, spolu s objektem jídelny
a školní družiny
text: Ing. Andrea Gruberová, foto: archiv Letopisecké komise Radotín

