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DO ŠKOL NASTOUPILO 12 614 DĚTÍ A STUDENTŮ
Městská část Praha 4 zřizuje jednu střední
školu, dvacet základních škol a dvacet čtyři
mateřských škol s celkovým provozem v 57
objektech. Ty všechny otevřely dveře 1. září,
aby přivítaly předškoláky, žáky a studenty.
„V Praze 4 jsme si vědomi důležitosti
vzdělávání, a proto naše školy ve vzdělávání dětí a žáků všestranně podporujeme. Budoucnost
je závislá na kvalitě vzdělání, šikovnosti našich

lidí a jejich jazykové vybavenosti. To je jedna
z mála ,karet‘, kterou můžeme ,hrát‘ jako členská země Evropské unie,“ uvedla zástupkyně
starosty Ivana Staňková (Pro Prahu).

MATEŘSKÁ ŠKOLA ALŠOVY SADY
MÁ ZVÝŠENOU KAPACITU
Ve školním roce 2014/2015 je k předškolnímu vzdělávání přihlášeno v našich mateřských

školách 3583 dětí. S novými kamarády se
poprvé setkalo přibližně 1020 dětí. Pro letošní
školní rok zajistila městská část Praha 4 zvýšení
kapacity o dalších 28 nových míst v MŠ Alšovy
sady (Lhotka). Od školního roku 2008/2009 se
podařilo zvýšit celkovou kapacitu mateřských
škol o 552 nových míst.
„Pro naše nejmenší jsme na září a říjen připravili projekt Zoubky jako perličky, který reaguje na neuspokojivý stav zubní hygieny dětí
v České republice. Zaměřuje se zejména na děti
v předškolním věku a do projektu se zapojí
všechny naše mateřské školy,“ říká zástupkyně
starosty Ivana Staňková a dodává: „Jsme rádi,
že se opět můžeme podílet na tomto projektu.
Opakujeme jej proto, že v minulosti sklidil velký
úspěch a generace dětí, která projektem prošla,
sedí již ve školních lavicích.“

V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
JE TÉMĚŘ 9000 ŽÁKŮ

ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY Ivana Staňková (vpravo) přišla pozdravit školáky do ZŠ Poláčkova.

REMEDISU SE BUDOVA
VE VLADIMÍROVĚ ULICI

NEPRODÁVÁ
Obyvatele Nuslí trápí lidé závislí na drogách,
kteří docházejí do Střediska substituční léčby,
které ve Vladimírově ulici 10 provozuje společnost Remedis. Městská část se snaží svým obyvatelům pomáhat, několikrát usilovala o přemístění střediska pro narkomany z této hustě
zabydlené lokality se školami a školkami, dokonce dala Remedisu výpověď. Ovšem soud ji
zamítl.
V poslední době veřejnost vyděsila zpráva,
že městská část Praha 4 budovu ve Vladimírově
ulici Remedisu prodala. Vedení radnice konstatuje, že jde o lživou informaci. Remedis je v budově ve Vladimírově ulici v dlouhodobém nájmu až do roku 2021. Smlouvu uzavřelo předchozí vedení radnice a nelze ji zrušit.
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Do lavic 20 základních škol usedlo 8751 žáků a žákyň, celková kapacita činí 11 815 míst.
Pro 1194 nových prvňáčků bylo datum 1. září
životně důležitým, neboť poprvé šli do „velké“
školy.
„V porovnání s loňským školním rokem jsme
zaznamenali nárůst o 66 žáků prvních tříd.
Prvňáčci získali od městské části krabičky na
svačinu i s malým občerstvením,“ sdělila zástupkyně starosty Ivana Staňková a pokračuje:
„Nesmíme zapomenout na naši Střední odbornou školu služeb, zřizovanou městskou částí
Praha 4, která je součástí Školy Kavčí hory.
V letošním školním roce zde bude studovat
obory veřejnosprávní činnost nebo sociální
činnost přibližně 280 studentů.“

KONCERT
PRO 4 BUDE
PLNÝ HVĚZD
Největší letošní kulturní událost na území městské části
Praha 4 se odehraje v sobotu
4. října (10–22 hod.) před OC
Arkády Pankrác.
Naše městská část zde připravila Koncert pro čtyřku, na kterém vystoupí zvučná jména i žáci
našich škol.
Program obohatí prezentace
sportovních aktivit, přehlídka automobilových veteránů a předávání ocenění novým čestným občanům městské části Praha 4.

