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Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek 

                       č. 11 

               www.skolaprasek.cz          

 

 

Vážení rodiče, občané, přátelé naší školy, 

v jedenáctém čísle Zpravodaje bych s Vámi chtěla zrekapitulovat minulý školní 

rok 2018/2019. Byl to rok velice náročný, proto se omlouvám, že Zpravodaj 

nepřichází jako tradičně v srpnu – ale až ve vánočním čase. 

V únoru 2017 Obec Prasek podala žádost k získání dotace z Výzvy 47 Infrastruktura 

základních škol, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Částka 

měla být na přestavbu budovy základní školy. Měla vzniknout nástavba se dvěma 

kmenovými a dvěma odbornými učebnami, dole velká místnost pro společná setkávání 

(tělocvična) a mělo dojít k rekonstrukci rozvodů, podlah – a všeho, co již nahlodal zub 

času. Žádost dopadla kladně a Obec získala 16.900.000,- Kč (bez DPH) – z toho 90% 

nákladů hradil poskytovatel dotace, 10% šlo z rozpočtu obce.  

Tím pádem se rozjela obrovská rekonstrukce školní budovy a já musela najít azyl pro 

svých 61 žáků. Po několika jednáních nám nakonec poskytl z mého pohledu nejvhodnější 

azyl pan ředitel Blažej ze Střední technické a řemeslné školy – a my jsme strávili rok na 

bydžovském náměstí – myslím, že to byl školní rok pro žáky i učitele velice příjemný. 

S touto roční změnou pobytu pro mne samozřejmě nastala celá řada úkonů – zajistit 

stěhování, uskladnění věcí, dopravu do školy, s tím vším spojenou administrativu, změny 

v režimu chodu školy tak, aby nenarušily pohodlí dětí a rodičů…a poté vše znovu směrem 

zpět do Prasku. A jak to tak v životě lidí bývá, když máte nejvíce starostí, přijdou 

ještě další – a já musela navíc začít čelit dilematu, co je důležitější – zda zdraví či 

práce, toto se bohužel nevyhýbá nikomu.  

Stavbu se podařilo dokončit úspěšně. Máme nádhernou školu, která má vybavení takové, 

že nám nemůže konkurovat žádná škola v Královéhradeckém kraji.  

Díky svým kolegům, kteří ochotně čelili všem změnám a komplikacím, byli ochotni bez 

finanční náhrady realizovat ranní družinky v Prasku a byli mou velkou oporou, jsme vše 

zvládli. Moc jim za to děkuji. 

Jsme zpět v Prasku a jsme náležitě pyšní na naši krásnou školu! 

 

 

 

http://www.skolaprasek.cz/
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Granty a projekty 

 

 

 Získala jsem dotaci – tentokrát pod registračním číslem:  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009037 Šablony II - Zvýšení a zlepšení kvality výuky 

na ZŠ a MŠ Prasek a MŠMT nám poskytlo dotaci ve výši  

1 052 878,00 Kč. Projekt je nastaven na dva školní roky, bude ukončen v srpnu 

2020. Z této výzvy mohu platit chůvu v MŠ pro dvouleté děti, vzdělávat pedagogy a 

nakupovat výukové pomůcky do MŠ a ZŠ. 

 Též byla schválena naše žádost o dotaci s názvem: “Podpora výuky plavání v 

základních školách“, kterou nám poskytl Krajský úřad Královéhradeckého kraje z 

rozvojového programu MŠMT "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 

2019 (III. etapa)".  

Dotace byla určena na dopravu do plavecké školy, tudíž ji nemuseli hradit rodiče ani 

zřizovatel. 

 dále nám byla schválena žádost o dotaci na realizaci projektu s názvem „Skládám, 

tvořím, tím se učím.“, evidovaného pod číslem 18SMVU1-0025, dotace byla určena 

na účel: Polytechnická výchova a vzdělávání. Výše dotace byla:  63 000,00 Kč – a 

tyto prostředky využila pouze mateřská škola. Byly z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje č. 18SMVU1-0025. Nakoupili jsme z nich do mateřské 

školy pomůcky, které děti vychovávají k manuální zručnosti a technickým 

dovednostem - např. ponky, svěráky, kladívka, šroubováky…a různé hry na rozvoj 

představivosti a manuální zručnosti. Dotaci jsme již vyčerpali a Královéhradeckému 

kraji vyúčtovali. 

  

 Paní učitelka Jaroslava Tomášková zařídila a vzala si na starost projekt 

„Recyklohraní“ – vybírá od rodičů elektrospotřebiče (děkujeme, že je nosíte), 

zajišťuje jejich odvoz a za získané body získává pro školu spoustu her a pomůcek do 

školní družiny. 
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Pedagogický sbor – školní rok 2018/2019: 

        Ředitelka školy: Mgr. Eva Kaprálová 

         Vedoucí učitelka MŠ: Renata Hromádková 

         Učitelky MŠ:   Dagmar Reisová 

Mgr. Yvona Nováková, za její dlouhodobou pracovní neschopnost zastupovala Eliška Rosůlková 

                                 Bc. Adéla Hromádková 

(paní učitelka Mgr. Radka Beňáková čerpala rodičovskou dovolenou) 

Chůva pro dvouleté děti: Naďa Zimová 

         Učitelky ZŠ:    Mgr. Jana Haltufová, Mgr. Martina Holmanová, Mgr. Kateřina Horáková,   

         Mgr. Eva Kaprálová, MgA. Kamil Husar,  

        Asistent pedagoga: DiS. Iva Šoufková 

   

         Učitelé ve ŠD:   Jaroslava Tomášková, DiS. Iva Šoufková 

 

Provozní zaměstnanci: 

        Vedoucí školní jídelny: Zlata Joštová, kuchařka: Magdaléna Gracová, pomocné 

kuchařky: Petra Pecharová (v ZŠ), Jana Holmanová (v MŠ)    

        Školnice ZŠ: Jiřina Pecharová, školnice MŠ: Mária Plodrová 

 

 

Kroužky, které pracovaly při základní škole ve školním roce 2018/2019: 

dramatický – divadelní soubor Třesky plesky (vedoucí Eva Kaprálová), hra na kytaru (vedoucí Eva 

Kaprálová), hra na flétnu (vedoucí Martina Holmanová), art-dílna (vedoucí Iva Šoufková, Jana 

Haltufová), judo (vedoucí Jaroslav Hnát) 
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…a nyní přehled všech akcí ZŠ, které ve školním roce 2018/2019 proběhly: 

  

 3. 9. 2018 – slavnostní zahájení školního roku na bydžovském náměstí, ze kterého 

odlétlo 61 balónků za udivených pohledů kolemjdoucích… 

 13. 9. – společná třídní schůzka 

 20. 9. přespolní běh s Klicperkou 

 18. 10. exkurze v rámci oslav 100. výročí samostatného státu – Praha, Pražský hrad, 

poslanecká sněmovna 

 27. 10. se žáci zúčastnili slavnostního sázení Stromu svobody, které pořádala Obec 

Prasek, zazpívali několik písní 

 2. 11. škola pořádala pro žáky a širokou novobydžovskou veřejnost halloweenský 

lampionový průvod se strašidelným programem, akce se odehrála v Novém Bydžově 

a cílem bylo vystoupení mága v Jiráskově divadle, které zařídila škola 

 7. 11. navštívili žáci v rámci školní družiny filmové představení „Když draka bolí hlava“ 

 8. 11. beseda o zvířatech s panem Šulcem, žáci viděli na vlastní oči lišky, čápa, orla, 

jezevce… 

 22. 11. – v čase od 15 do 17.30 konzultační odpoledne 

 29. 11. v Hospůdce u hřiště v Prasku pořádala škola vánoční výtvarnou dílnu – pro 

rodiče, žáky a širokou veřejnost 

 5. 12. nás navštívili čerti a Mikuláš, žáci dostali balíčky s dobrotami  

 4. 12. se vybraní žáci zúčastnili soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Karla IV. V Novém 

Bydžově 

 11. 12. byl zahájen plavecký kurz v plavecké škole Zéva v Hradci Králové 

 13. 12. se konal tradiční vánoční koncert v kostelíku v Prasku, tentokrát ředitelka 

školy pozvala příbramskou kapelu Ginevra, též zpívali žáci školy a učitelé, konaly 

se tradiční prodejní trhy, kde si žáci prodávali své vlastní výrobky, součástí trhů 

bylo občerstvení pro návštěvníky koncertu, které připravily kuchařky školy. A 

protože to byl desátý (kulatý) ročník koncertu, objednala ředitelka školy velkolepý 

ohňostroj (realizoval ho pan Miloslav Hromádko z Nového Bydžova), který 

sponzorským darem zcela uhradil pan Zdeněk Tomášek z Prasku. 

 19. 12. 4. 5. ročník se zúčastnil akce „bruslení s Klicperkou“ 

 21. 12. společné zpívání s Klicperkou, byli jsme pozváni na jejich tradiční předvánoční 

akci, též jsme s našimi žáky zazpívali k údivu kolemjdoucích na bydžovském náměstí 

 16. 1. 2019 třídní schůzky formou konzultací od 15.00 do 18.00 

 23. 1. ředitelka školy pronajala zimní stadion v Novém Bydžově – bruslení (celá škola) 

 24. 1. pedagogická rada 

 29. 1. celá škola bruslení, opět pronajatý zimní stadion pouze pro žáky ze ZŠ Prasek 

 31. 1. rozdán Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019 

 9. 2. škola pořádala lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi a veřejnost do Pasek nad 

Jizerou 

 16. 2. pořádala škola od 20.00 ples pro rodiče a širokou veřejnost na téma 

„Filmové postavy české a světové kinematografie“, hrál DJ Jiří Čeřovský 
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 20. 2. opět jsme pronajali zimní stadion v NB a celá škola byla bruslit 

 Od 9. 3. do 16. 3. škola pořádala pro žáky lyžařský kurz v Rokytnici nad Jizerou (chata 

Tatran 1) 

 23. 3. absolvoval divadelní soubor Třesky plesky divadelní přehlídku souborů v Týništi 

nad Orlicí 

 10. a 11. 4. v čase od 15 do 18.00 proběhly zápisy do 1. ročníku pro školní rok 

2019/2020 – tentokrát se zápisy uskutečnily z důvodu azylu v naší mateřské škole 

v Prasku ve třídě Sluníček 

 15. 4. se uskutečnily konzultační hodiny v čase od 15.00 do 18.00 

 17. 4. navštívili žáci kino v Novém Bydžově – představení „Jak vycvičit draka“ 

 25. 4. si žáci pátého ročníku slavnostně zasadili na zahradě MŠ svoji lípu, aby se 

tradičně rozloučili s docházkou do ZŠ a MŠ Prasek – a aby nezapomněli, že zde mají 

navždy své kořeny, paní Chladová s paní Machovou (obecní zastupitelky) připravily pro 

děti nádherné pohoštění a program 

 30. 4. se uskutečnil od ranních hodin ve škole čarodějnický den – nechyběly hry, 

soutěže, scénky, hledání pokladu 

 7. 5. návštěva dne otevřených dveří v Hasičském záchranném sboru Nový Bydžov 

 15. 5. se uskutečnil školní výlet – cílem byla výrobna hraček Detoa v Albrechticích 

 16. 5. se konaly v Chlumci nad Cidlinou přebory v lehké atletice málotřídních škol, 

zúčastnili se jich nominovaní žáci, přivezli mimochodem obrovské množství medailí a 

putovní pohár, neboť byli nejúspěšnější ze zúčastněných škol 

 30. 5. lehkoatletický čtyřboj na Klicperce, byli jsme tradičně pozváni 

 31. 5. žáci prožili dětský den v kasárnách v Pardubicích 

 4. 6. žáci 4. a 5. ročníku se opět zúčastnili exkurze do Prahy, tentokrát se podívali na 

radnici na Praze 6 

 11. 6. se žáci, kteří se umístili na přeborech v Chlumci nad Cidlinou zúčastnili krajského 

přeboru v lehké atletice v Hradci Králové (ZŠ Sever), opět přivezli celou řadu medailí 

 13., 14. 6. jsme trávili horké dny 3. a 4. vyuč hodinu na koupališti v Novém Bydžově – 

museli jsme využít výhody pobytu ve městě… 

 18., 19. 6. - …a zase koupaliště… 

 20. 6. návštěva muzea v Novém Bydžově 

 21. 6. došlo na focení žáků… 

 25. 6. od 17.00 divadelní večer ZŠ Prasek 

 27. 6. cyklovýlet – cíl Zdechovice, rozloučení se se školním rokem – rodiče, žáci, učitelé 
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Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek 

                 Jiráskovo divadlo – červen 2019                                          

Program: 

1/  Vystoupili žáci, kteří navštěvují divadelní soubor Třesky plesky s představením  Jak vepřík uschnul 

docela na placičku – Laura Wolfová, Natálie Novotná, Nela Bencsiková, Patrik Jurečka, Eva Veselá, 

Zuzana Marková, Valentýna Stejskalová, Ondřej Dúcký. 

2/ Když se něco ztratí, je to velice nepříjemná záležitost. Poté je nutné volat policii. Ale i u policie 

mohou být různí lidé a nemusí se vždy vše podařit tak, jak bychom si přáli. Diváci viděli představení 

Velká psí detektivka – hráli: Nela Bencsiková, Nela Wolfová, Albert (Bert) Bolger, Klára Pozlerová, 

Michal Solár, Adam Ledvinka, Filip Tomášek. 

3/ Jsme jenom lidé a stane se nám přirozeně, že podlehneme závisti…není to hezké, ale…diváci viděli, 

jaké to je, když podlehne závisti zvířátko – představení se jmenovalo: Jak vepřík stonal na sáně, hráli: 

Michal Solár, Natálie Novotná, Laura Wolfová, Eva Veselá, Nela Bencsiková, Nela Wolfová, Zuzana 

Marková, Stela Bencsiková, Anežka Ludvíková, Eliška Hamanová, Karolína Soustružníková. 

4/ Ženu si člověk vybírá…ale často přebere…i náš rybář z pohádky O rybáři a staré botě neměl velké 

štěstí…hráli: Klaudie Beňáková, Karolína Novotná a Tomáš Gráf… 

5/ 25. století…to nikdo neví, co bude…třeba se budou krást záchodky…není to trochu ulítlé????!!!!! 

(Kaprálová se už fakt zbláznila…) V této šílené hře – Velká loupež hráli jenom šílení herci – a byli to: 

Radim Cvrček, Dominik Verbitskij, Natálie Verbitská, Kamila Husarová, Oliver (Olda) Bolger, Adam 

Horák, Filip Kluger, Anastázie Kaprálová a Lucie Vlasáková. 

6/ Ve vlaku můžete potkat různé lidičky…ovšem tito stáli opravdu za to… Ve vlaku, hráli: Adam Horák, 

Oliver Bolger, Kamila Husarová a Anastázie Kaprálová. 

7/ Vystoupili žáci, kteří navštěvovali kroužek hry na flétnu pod vedením paní učitelky Martiny 

Holmanové. 

8/ Vystoupili žáci, kteří navštěvovali kroužek hry na kytaru pod vedením paní učitelky Evy Kaprálové. 

Režie všech divadelních představení Eva Kaprálová, rekvizity a technické záležitosti Martina 

Holmanová, Jaroslava Tomášková a Jana Haltufová. 

 

 

 



7 
 

 

 

 

Fotografie nové školy 
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Jsem moc ráda, že mají naši žáci bezvadné podmínky ke vzdělávání. Naše školička již nepůsobí jako 

vesnické stavení, ale jako důstojná vzdělávací instituce 21. století. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří na tomto nesou podíl: minulému zastupitelstvu a panu starostovi 

Jaroslavu Myškovi, současnému zastupitelstvu a panu starostovi Janu Urbancovi a především svým 

kolegům, kteří jsou mojí neuvěřitelnou oporou. Mám obrovské štěstí na skvělý tým lidí.  

 

 

A nyní nastává okamžik, který nemám bytostně ráda…a to jest…rozloučit se s žáky, kteří nám již 

odcházejí… 

Zrovna tuto „bandu“ lituji, neboť si prošla spoustou organizačních komplikací, ale novou školu si již 

neužije… 
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Zleva: 

Lenka Bludská – holčička, která je velice bystrá, pohybově nadaná, ale která si musí procházet svými 

vnitřními „strašáky“, které ji provázejí od ranného dětství. Leničko, držím Ti pěsti, ať se se vším 

vypořádáš. Poper se se životem, který není vždy člověku nakloněn a donuť ho, ať Ti přinese štěstí a 

klid na duši. 

Karolína Novotná – je to pilná a ambiciózní holčička, na níž jsem se mohla vždy spolehnout. V první 

třídě prohlásila, že chce být ředitelkou, dokonce mě požádala, zda by si moji židli mohla vyzkoušet. Já 

jsem jí toto přání splnila - a dohodly jsme se spolu, že jí školu předám (ona to nyní popírá )…tedy 

Kájinko, pospíchej, ať to stihnu…do Tvých rukou předám školu s klidem a radostí… 

Dominik a Tadeáš Pražákovi (jeden je 3. zleva a druhý 5. zprava – nevím, který je který ) – musím 

se přiznat, že jsem v tomto ohledu naprosto selhala. Kluky jsem od sebe poznala jenom zezadu podle 

Dominikovy pihy za uchem, zpředu jsem je nepoznala ani náhodou. Je to úděl dvojčat. Nepronikla 

jsem do osobnosti každého z nich, ale vnímala jsem je vždy jako dvojici. Za to se Vám kluci 

omlouvám. Jsou to veselí hošíci, žijící výhradně fotbalem. Tedy kluci, přeji Vám v této své zálibě 

mnoho úspěchů. Lionelem Messim se nemůže stát každý, k tomu je třeba velkého nadání a tvrdé 

práce. Pamatujte, že nic není zadarmo a abyste něčeho dosáhli, musíte tvrdě pracovat. Také 

pamatujte na to, že fotbal není všechno, že je důležité se uplatnit hlavně v soukromém a profesním 

životě. Najděte si tedy profesi, která Vás bude uspokojovat. Pilně se učte, přeji Vám skvělý a naplněný 

život. 

Michal Solár – obrovsky chytrý,nadaný a povahově velice charakterní kluk. Myšáčku, nepolevuj ve 
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své dosavadní píli. Někdy bojuješ se svým sebevědomím – ale to zrovna Ty nemusíš!!! Věř vždycky 

sám sobě, nikdy se nechtěj nikomu zalíbit. Dělej jenom to, co chceš Ty sám, co uspokojuje Tebe. Jsi 

velká osobnost, zůstaň jí po celý život. Přeji Ti, můj skvělý herče, úspěšný, šťastný a naplněný život. 

Buď, prosím, vždy sám sebou…jsi skvělý kluk!!! Hodně štěstí! 

Stela Bencsiková – Stelince rozhodně nikdy nechyběly píle, vytrvalost a obrovský intelektový 

potenciál…už to ji předurčuje k úspěšné budoucí kariéře. Stela je též skvělá sportovkyně, ztrácíme s ní 

spoustu medailových umístění. Stelinko, vytrvej ve své píli, když Ti někdo řekne něco, co se Ti nebude 

příliš líbit, snaž se „nenafouknout“, ale brát jeho slova jako vodítko k většímu úspěchu. Stelinko, jsi 

skvělá holčička. Přeji Ti krásný a úspěšný život 

Karolína Soustružníková – Kája byla takové naše sluníčko. Bude se mi po ní moc stýskat. Jednak mi 

bude strašně chybět, protože když jsem něco nevěděla, bylo mi jasné, za kým mám jít, kdo má ve 

škole největší přehled a mou otázku mi zodpoví. Proto jsme také Káje říkali „malá ředitelka“…není to 

pro mne příliš lichotivé, ale musím přiznat, že Kája měla o dění ve škole mnohem bravurnější přehled 

než já… 

Je to velice dobrosrdečná a ochotná holčička. Nepamatuji se, že by někdy někomu ublížila. Karolínko, 

buď stále taková, jaká jsi. Přeji Ti, aby sis našla učební obor, který Tě bude uspokojovat a abys prožila 

krásný a šťastný život. Bude se mi moc stýskat!!!  

Vojtěch Kofránek – Vojta je tichý a nenápadný kluk. Je kamarádský a rád se zasměje. Vojto, snaž se 

v budoucnosti zapracovat na svém sebevědomí. Je zbytečné brečet nad každým neúspěchem, jich 

v životě každý z nás zažijeme spousty. Postav se problému vždy čelem. Pokud uděláš chybu, seber 

odvahu a přiznej se k ní, je to známka pravého „chlapáctví“, pak si Tě budou lidé vážit. Přeji Ti, aby sis 

našel učební obor, který Tě naplní. Hodně štěstí! 

Jiří Fábera – Jirka je velice sečtělý kluk, má nepředstavitelný přehled v oboru přírodních věd a 

historie. Když jsem se třídy na cokoli zeptala, vždy mou touhu po odpovědi dokázal uspokojit 

převážně on. Jiřík také tak trochu bojuje se svými vnitřními démony. Má uvnitř sebe určité představy 

a touhy, které pramení z jeho přirozené inteligence, ale jeho život mu je bohužel zatím nedokáže 

naplnit. Z toho plynou jeho občasné frustrace. Jiříku, pamatuj, že život si uděláš takový, jaký sám 

budeš chtít. Bojuj, uč se, snaž se, pracuj na sobě a pak se odpoutej od všeho, v čem být nechceš. 

Uvidíš, že prožiješ šťastný, naplněný a velký život podle svých vnitřních představ. Přeji Ti velkou dávku 

odvahy, štěstí a radosti. Vytrvej!!! Bude se mi po Tobě moc stýskat. 

Jan Klouzek – Honzík je další kluk, který převážně žije fotbalem. Je velice bystrý a mohl by to v životě 

dotáhnout daleko. Honzíku, pamatuj, že život není jenom o fotbalu. Je důležité, aby sis našel profesi, 

která Tě uspokojí. Proto nepolevuj v učení, fotbal si užívej jako příjemného koníčka a tvrdě na sobě 

pracuj. A pamatuj – život není fotbalové hřiště. V životě se cení férovost, slušnost a tolerance…ne 

vždy je tomu tak na hřišti… 

Přeji Ti, aby se Ti líbilo v nové škole a abys prožil nádherný a šťastný život. 
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Vojta Veselý – o fotbale já vím pouze tolik, že je to míčová hra – a že se kolem něho točí spousta 

„špinavých“ kauz… Tudíž bude znít divně, co nyní napíši. Já sice fotbalu nerozumím, ale mí známí ano. 

Ti, kteří viděli Vojtu na hřišti, prohlašovali něco o tom, že předvádí na hřišti „balet“, mluvili o tom, že 

je to přirozený talent, kterých se příliš nevidí, a že kdyby měl Vojta dobré podmínky, mohl by se tím 

Lionelem Messim stát. Vojto, já nechci, aby ses stal Lionelem Messim, chci, abys zůstal tím skvělým 

Vojtou Veselým, jakého znám. Ovšem přeji Ti, abys dosáhl tak skvělých výsledků jako tento 

argentinský fotbalista. Získej trochu sebevědomí, začni si věřit, makej na sobě, v životě opravdu lze 

dosáhnout všeho, po čem toužíš. Nezapomeň se také učit a brát vážně školu, vzdělání je v životě 

nezbytné. Přeji Ti naplněný, krásný, šťastný a úspěšný život. Máš ho jenom ve svých rukou. Bude se 

mi stýskat! 

Tomáš Gráf – Tomík je bystrý kluk. Myslím, že stále „hledá“ sám sebe. Tomík byl vždycky takový 

mazel (mluvím samozřejmě o první třídě ). Pamatuji si na příhodu. Seděla jsem v ředitelně a slyšela 

jsem obrovský pláč. U dveří seděl na zemi Tomík a pekelně bulel. Ptala jsem se ho, co mu je – a on, že 

ztratil rukavičku. Uklidnila jsem ho a „prošacovala“ mu tašku, samozřejmě tam byla. Na to se rozzářil 

a prohlásil: „Jé, a já málem plakal…“ 

Tome, jsi chytrý kluk, ale to k úspěchu nestačí. Musíš dávat práci a učení maximum, co můžeš. Víš 

sám, že občas polevuješ, věci brzy vzdáváš, když Ti nejdou hned a samy od sebe. Tak to ale nefunguje. 

Každý se musíme zatnout – i když se nám nechce. Pokud chceš mít dobrou a dobře placenou profesi, 

musíš se to naučit. Věř mi, že na to máš. A také si musíš více věřit Ty sám. Přeji Ti úspěšný život, 

dobrou práci, vnitřní klid a štěstí. Bude se mi stýskat! 

 

 

Na závěr si dovolím pár střípků ze školy: 

 pan ředitel Hradecký z Měníku (nyní je již šťastným důchodcem ) mne v červnu 2019 

požádal, zda by naše škola nemohla dovážet obědy do ZŠ a MŠ Měník, že jim vypověděl 

smlouvu stávající dodavatel. Zvážila jsem všechna pro a proti a rozhodla jsem se jeho 

žádosti vyhovět. Tedy kromě přestavby jsem ještě o letních prázdninách řešila personální 

obsazení (hledala jsem celé léto profesionální kuchařku či kuchaře – věřte, že najít člověka, 

který své řemeslo umí, není v tomto devadesátými léty zkaženém školství vůbec 

jednoduché – ALE SLÁVA - POVEDLO SE!!!) a technické parametry této volby. Samozřejmě 

s tím jsou nutně spojeny nějaké změny – jako elektronické odhlašování obědů, které má 

ale i své výhody, neboť strávníci znají skladbu jídelníčku již čtrnáct dní dopředu. K této 

změně muselo dojít hlavně z toho důvodu, že již vaříme pro  cca dvě stě strávníků a nebylo 

by možné jinak odhlášky zaznamenat. 

 co se týká mých dalších plánů – v této době mám pocit, že jsem dosáhla všech svých snů, 

vizí a cílů, které byly spjaty se základní školou – máme krásné hřiště, tělocvičnu, nádhernou 

budovu školy, neuvěřitelné vybavení (počítač pro každého žáka, interaktivní tabule, 

mikroskop do každé lavice, obrovskou zásobu manipulačních učebních pomůcek, map, 

výukových programů...). Jediným plánem je pro mne v roce 2019/2020 investovat do 

vybavení nové tělocvičny (koza, odrazový můstek, kladina…). A budu se snažit získat dotaci 

na vybavení hřiště nad základní školou herními prvky. 
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Především se v dalších letech zaměřím na mateřskou školu, kde potřebuji získat dotaci 

na vybavení „školkové“ zahrady herními prvky a nějak ji sjednotit. 

 též má škola od září 2019 svého školníka, který bude ve škole pracovat dvě hodiny denně a 

bude dovážet obědy do naší výdejny a výdejny v ZŠ Měník. Je nezbytné, aby pro naše dvě 

budovy a školní jídelnu pracovaly mužské šikovné a praktické ruce, neboť stále je třeba 

něco opravovat, posekat trávu, udržovat okolí budov,… 

 ve školním roce 2019/2020 plánujeme opět školní ples na téma „Ples uniformovaných 

složek“, odehraje se v Hospůdce na hřišti 

 pokud máte přístup k internetu, zaregistrujte se na stránkách školy na: 

www.skolaprasek.cz k odebírání novinek. Zpočátku Vám mohou chodit zprávy od nás do 

„hromadných“ e-mailů – tedy si je přesuňte, aby Vám chodily do „doručených“, budete tak 

pravidelně informováni o důležitých novinkách ve škole 

 

 

Vážení rodiče, občané, přátelé školy, 

chtěla bych touto cestou ještě poděkovat zastupitelstvu a panu starostovi Janu Urbancovi za to, že 

nás v našich aktivitách maximálně podporují, drží školu při životě a vnímají a chápou její důležitost 

pro další rozvoj obce. 

Vám všem děkuji za Vaši vstřícnost a podporu. 

Těším se, že se budeme setkávat na společných akcích. 

Přeji Vám vše dobré a PEVNÉ ZDRAVÍ!!! 

 

Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy 

http://www.skolaprasek.cz/

