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Když škola ještě nevolá
Co nabízejí mateřinky v Praze 14

V únoru už tradičně rodičům přinášíme přehled předškolních zařízení na území naší městské části - aby případní zájemci
měli dost času k zamyšlení nad tím, kam podat přihlášku. Školek je v Praze 14 celkem jedenáct a každá z nich se snaží o co
nejširší nabídku aktivit. Převládají samozřejmě kroužky zaměřené na výtvarné či hudební činnosti a na rozvíjení
pohybových schopností, ale za mimořádnou už dnes nelze považovat ani výuku angličtiny.

Všechna státní předškolní zařízení v Praze 14 se zapojila do preventivního programu péče o dětský chrup nazvaného Dětský úsměv, v
průběhu roku pořádají řadu zábavních či soutěžních akcí, jejichž výčet může být sám o sobě úctyhodný. Vypovídá ale o tom, jaká je ve
školce atmosféra, jestli se tam děti těší? Není nad osobní poznání - a tak vám kromě základní orientace v čase i prostoru
předkládáme jen stručný přehled toho, co samy ředitelky jednotlivých předškolních zařízení považují za podstatné, případně čím se
jejich mateřinka od těch zbývajících liší, a ostatní už bude na vás. Když škola ještě nevolá, zavolejte vy - a přímo na místě si zjistěte, co
vás zajímá.
Pokud je pro vás důležitým kritériem poloha mateřské školy, pomůže vám přiložená mapka. Jednotlivé MŠ jsou označeny čísly, která
uvádíme i v následujícím přehledu.

Termíny zápisů: 26.-27. 2. vydání přihlášek
       19. 3. vrácení přihlášek
       14. 5. vydání rozhodnutí

 

Státní mateřské školy

1. MŠ Generála Janouška 1005 - Sluníčko

tel. 281 913 402, řed. Ivana Jandová, čtyři třídy, z toho dvě věkově různorodé (heterogenní), jedna pro
 předškolní ročník, jedna pro děti s odkladem školní docházky

Sluníčko - škola plná pohody
ustálený kolektiv plně kvalifikovaných učitelek
volný časový režim (více prostoru pro spontánní hru, pro uplatnění tvořivosti a rozvoj individuality)
Pohybový kroužek v pražské Mateřince

 

 

2. MŠ Bobkova 766 - Korálek

tel. 281 918 535, 281 918 542, řed. Jitka Kubátová, osm tříd, z toho čtyři heterogenní, čtyři pro předškolní ročník

poskytování logopedické péče - pro předškoláky za účasti rodičů
letní zahraniční rekreace pro děti s rodiči a pedagogickým doprovodem
při zápisu den otevřených dveří, pro tyto děti se pořádá zábavné odpoledne
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3. MŠ Vybíralova 967 (označena  )

tel. 281 911 722, řed. Bc. Jarmila Smolíková, čtyři třídy, věkově stejnorodé (homogenní), filozofie MŠ vychází z těchto zásad:

základy celoživotního vzdělávání podle možností, potřeb a zájmů dětí
přirozená výchova směřující k samostatnosti a zdravému sebevědomí
práce podle programu Připravujeme se na život podle ročních období - cílem je spokojenost všech dětí

V únoru se děti z MŠ Vybíralova 967 připravují na karneval

4. MŠ Vybíralova 968 (označena  )

tel. 281 911 723, 724 241 043, řed. Zoja Černá, čtyři třídy, věkově stejnorodé

motto pro školu jako celek: samostatně, tvořivě, efektivně
zaměření na komunikaci (vztah dětí navzájem, vztah dětí a dospělých, komunikace školy a rodičů - vydávání čtvrtletníku Pohádka)
význam prostředí - ve vztahu k rodině, ale i ve škole: dostatek podnětů, školní zahrada (důraz na ekologii)

Školní akademie v MŠ Vybíralova 968 - hudebně-pohybový kroužek vede učitelka Miluše Bílková

5. MŠ Šebelova 874 - Obláček

tel. 281 912 741, řed. PaedDr. Irena Valentová, devět tříd, z toho sedm věkově homogenních, dvě logopedické třídy - věkově
různorodé, s nižším počtem dětí

zaměření na estetickou výchovu - prolíná celým působením a uplatňuje se v nadstandardních zájmových kroužcích
orientace na individualitu dítěte (v MŠ proběhlo natáčení Tv pořadu, uvažuje se o celém cyklu na Tv Prima)
MŠ má vlastní saunu

Na netradiční výzdobu tříd (Vesmír,Prales apod.)navazuje v MŠ Obláček i volba témat při práci s dětmi

6. MŠ Paculova 1115

tel. 281 864 326, 724 239 401, e-mail: ms.paculova@volny.cz, řed. Eva Douchová, čtyři třídy, věkově stejnorodé

typická sídlištní MŠ se stabilním a plně kvalifikovaným kolektivem zaměstnanců
zvláštností je nabídka dvou jazykových kroužků - kromě angličtiny i němčina
ke komunikaci s rodiči lze využít i e-mailovou adresu

7. MŠ Zelenečská 500



tel. 281 863 943, řed. PaedDr. Eva Cífková čtyři třídy, z toho tři věkově různorodé, jedna pro mladší předškolní věk

jedna méně početná třída se specializu-je na děti s poruchami řeči a méně adaptabilní
MŠ má vlastní saunu, využívá prvky programu Zdravá škola (otužování apod.)
provoz školy byl prodloužen do 18 hodin

8. MŠ Štolmířská 602

tel. 281 8622 911, 281 860 663, www.volny.cz/skolstol/, řed. Zuzana Králová, čtyři třídy celkem, věkově různorodé

odloučeným pracovištěm je MŠ Šestajovická 253 (se dvěma třídami, označena )
vlastní prezentace na internetu - jako jediná státní školka v našem regionu
bazén na zahradě vybavený čističkou vody

9. MŠ Kostlivého 1218

tel. 281 932 752, 281 930 822, řed. Jana Tůmová, tři třídy celkem, věkově různorodé

odloučené pracoviště MŠ Osická 454 (s jednou třídou, označeno   ) - tel. 281 868 545
koncepce MŠ vychází ze základů lidové tvořivosti, důraz se klade na vztah k přírodě
kroužek keramiky, pro předškolní ročník plavání v hloubětínském bazénu

10. MŠ Chvaletická 917 - Školička

tel. 281 867 290, 281 868 434, řed. PaedDr. Blanka Borová, čtyři věkově smíšené třídy

základem práce je vlastní verze programu Hrajeme si na školu - rozšířené zaměření na pohybové a výtvarné činnosti
jednou týdně setkání s rodiči a dětmi (i ty, které nechodí do MŠ) Hrajeme si s pohádkou
vydávání časopisu - občasníku Lehováček, podíl na organizaci pražského kola soutěže Mateřinka

Sportovní olympiáda v MŠ Chvaletická

Soukromá mateřská škola (označena   )
11. Montessori ZŠ s MŠ, Vybíralova 969

tel. 281 916 082, www.e-montessori.cz, e-mail: montessori.škola@cmail.cz, řed. ing. Jiří Plachý, tři předškolní skupiny,
věkově různorodé, nižší počet dětí

středem zájmu je dítě, jeho radost z poznávání a tvořivost
speciální program výuky hudebnosti a nápravy dysfunkcí (ve věku od dvou a půl let)
jediná škola v ČR s realizací Montessori programu v uceleném systému předškolní a školní výchovy

 

Zápis: 12. února od 14 hodin 
(lze dohodnout i jiný termín)

 

 

Věra Štemberová


