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Nadešel čas zápisů do mateřinek
V minulém čísle Listů jste byli seznámeni s jednotlivými základními školami na území Městské části Praha 14. Dnes mi dovolte, abych
vám podal informace o mateřských školách. V naší městské části se můžete setkat s mateřskými školami jak pro 200, tak i pro
daleko menší počet dětí. K těm největším patří MŠ Bobkova - nejnovější MŠ a jedna z posledních, které byly v Praze vybudovány, dále
např. MŠ Šebelova a další. Mezi ty menší se řadí patří především mateřské školy v oblasti Hloubětína, tedy MŠ Štolmířská s
odloučeným pracovištěm MŠ Šestajovická a MŠ Zelenečská, v oblasti Jahodnice je to MŠ Kostlivého s odloučeným pracovištěm MŠ
Osická. Pobyt dětí předškolního věku v mateřských školách je lékaři a psychology všeobecně kladně hodnocen. Děti si zde osvojí
základní návyky, systém v práci a zvykají si na pravidelný režim dne. Docházka do mateřské školy je důležitá především v období před
vstupem dítěte na základní školu. Rada městské části Praha 14 přijala zásady pro přijímání dětí do mateřských škol - přednost mají
děti zaměstnaných rodičů. Docházka do MŠ není povinná a není zdarma: poplatek za dítě mimo stravné činí 300 Kč měsíčně za
celodenní péči. I když docházka do mateřské školy není pro děti povinná a městská část nemusí zajistit umístění všech dětí příslušného
věku, snažíme se uspokojit zájem všech rodičů, pokud kapacity MŠ dovolí. Může se ovšem stát, že ne vždy mají rodiče možnost
umístění dítěte v nejbližším okolí bydliště. Z mateřských škol si však mohou vybírat i podle aktivit, jež nabízejí. Přeji všem rodičům, aby
se jim podařilo umístit své děti do mateřské školy, která jim bude nejlépe vyhovovat.
Mgr. Jaroslav Jiroušek (ČSSD), místostarosta pro oblast školství a oblast sociální

Podmínky pro přijímání do MŠ:
1. dovršení tří let věku dítěte, 2. děti samoživitelek/samoživitelů, 3. oba rodiče v pracovním poměru, 4. bydliště v MČ Praha 4.
Doporučení: 1. děti s odkladem školní docházky, 2. děti v předškolním věku matek na mateřské dovolené, pokud je volná kapacita.
V případě volných míst ponechá zřizovatel rozhodnutí o přijetí dítěte na ředitelce mateřské školy, na základě výše uvedeného
doporučení se zřetelem ke spádové oblasti. Rozhodnutí o přijetí budou předcházet konzultace se zřizovatelem.

Termíny zápisů do MŠ: 20. - 21. února: vydání přihlášek, 13. - 14. března: příjem přihlášek, 15. - 16. května: vydání
rozhodnutí
MŠ Gen. Janouška 1005
Černý Most II, tel. 81 91 34 02, ředitelka Ivana Jandová
Čtyřtřídní MŠ - dvě třídy jsou heterogenní, jedna pouze pro předškoláčky a ta poslední je určena převážně pro děti s odkladem školní
docházky. Ve školce pracuje již několik let stálý kolektiv osmi kvalifikovaných učitelek, což prospívá kvalitě práce a péče o svěřené
děti. Dětem umožňujeme: první krůčky v angličtině, hru na zobcovou flétnu, tanečky, navštěvovat kroužek výtvarné výchovy, pohybově
sportovní a kurz předplacené výuky. Pro děti s drobnými vadami řeči zajišťujeme na škole logopedickou péči. Dětem s odkladem
školní docházky je věnována mimořádná péče se zaměřením na grafomotoriku, rozvoj logického myšlení, zrakového a sluchového
rozlišování. V roce 2001 jsme se zapojili za podpory Čs. stomatologické komory do preventivního programu "Dětský úsměv". Na
zahradě s pískovišti jsou k dispozici dřevěné průlezky, houpačky, šplhadla. Při teplém počasí se děti osvěží v mlhovišti, v zimě zvlněný
terén umožňuje bobování přímo v areálu školky. Samozřejmostí jsou oslavy svátků s udržováním lidových tradic, sportovní odpoledne,
polodenní vycházky a celodenní výlety. Vyjíždíme s dětmi na ozdravné pobyty, ve spolupráci s rodiči sbíráme starý papír a
pomerančovou kůru. Nejstarší děti navštěvují dopravní hřiště a nedalekou knihovnu. Dobrou spolupráci máme se sousední ZŠ, kterou
budoucí prvňáčci dvakrát ročně navštěvují.

MŠ Bobkova 766 - "Korálek"
Černý Most II, tel. 81 91 85 35, ředitelka Jitka Kubátová
Nejnovější osmitřídní MŠ - tvoří ji pavilony s prostornými učebnami, propojené prosklenými chodbami, výrazným architektonickým
prvkem jsou pestrobarevné fasády, bohatě členěná dřevěná "euro" okna a střešní terasy. Celkově působí dojmem veselosti a
hravosti, primátor Jan Kasl, který ji slavnostně otevíral v roce 1999, se o ní vyjádřil jako o jedné z nejhezčích v Praze.
Co dětem nabízí ve spolupráci s rodiči: mikulášskou nadílku, vánoční den, karneval, rozloučení s předškoláky, divadelní představení,
výchovné koncerty, výlet za poznáním, plavání, zimní a jarní školy v přírodě. Ve škole pracují v dopoledních a odpoledních hodinách
zájmové kroužky: dramatický "Pohádka", výtvarný "Barvička", pracovní "Šikulka", taneční "Motýlek", hra na zobcovou flétnu "Veselé
pískání", výuka angličtiny hrou, keramický kroužek. Do jednotlivých tříd chodí děti různého věku a podle přání rodičů i sourozenci.

Zveme vás na den odevřených dveří 21. a 22. února od 13 do 16 hod.
MŠ Vybíralova 967
Černý Most II, tel. 81 91 17 22, ředitelka Bc. Jarmila Smolíková

Naše MŠ je čtyřtřídní, sídlištní s celkovou kapacitou 112 dětí. Máme moderní vybavení a velkou zahradu. Předškolní děti připravujeme
na bezproblémový přechod do ZŠ. V průběhu roku pořádáme mnoho akcí, mezi něž patří: mikulášská nadílka, vánoční besídka,
vánoční koncert, karneval s diskotékou, besídka ke Dni matek, oslava MDD na zahradě, rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ,
sportovní olympiáda, jednou za měsíc divadelní představení. Také nás navštíví kouzelník, zajišťujeme cirkusové představení,
pořádáme školní výlet. Dbáme na zdravé stravování a pitný režim během celého dne. Poskytujeme tyto zájmové kroužky: výtvarné
výchovy, tělesné výchovy, logopedickou prevenci, taneční kroužek, jógu pro děti, hru na zobcovou flétnu, keramiku a výuku angličtiny.
Snahou kolektivu naší MŠ je, aby zde děti prožily šťastné a radostné chvíle plné pohody a nezapomenutelných zážitků.

MŠ Vybíralova 968/4
Černý Most II, tel. 81 91 17 23, ředitelka Zoja Černá
Jsme středně velká škola se čtyřmi třídami a kapacitou 120 dětí. O naše nejmenší pečuje osm plně kvalifikovaných učitelek, tři
kuchařky a tři provozní zaměstnanci. Provoz zajišťujeme od 6.30 do 17 hod. Hlavním úkolem naší MŠ je výchova dětí ke vztahu k
přírodě a rozvíjení sociálních vztahů. Zpracováváme vlastní projekt podle daného "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání",
jenž vychází z přirozeného vývoje a schopností dítěte. Široký výběr denních činností a her doplňuje řada zájmových kroužků - angličtiny,
keramiky, tanečního, tělovýchovného, flétny, pohybového, výtvarného a logopedického. Dále zajišťujeme řadu kulturních akcí a
divadelních představení ve škole, pořádáme tematické výlety a ozdravné pobyty, pro rodiče s dětmi každoročně zajišťujeme pobyt u
moře. Kladné rozvíjení sociálních vztahů se prohluboje při integraci zdravotně handicapovaných dětí. Spolupráce s rodiči je pro nás
prvořadá.

Zápis do naší MŠ se koná 20. února od 8 do 12 a 13 do 17 hod.
MŠ Šebelova 874 - "Obláček"
Černý Most II, tel. 81 91 27 41, ředitelka PaedDr. Irena Valentová
Tato devítitřídní mateřská škola je od loňského roku právním subjektem. Je v ní zapsáno 215 dětí, má dvě speciální třídy se zaměřením
na logopedickou péči. Je zařízena netradičním způsobem - třídy jsou vybaveny variabilním nábytkem, nástěnnými obrazy a dřevěnými
plastikami. Rovněž zahrada skýtá mnoho podnětů k tvořivým hrám. Děti se mohou zapojit do kroužků výtvarné výchovy, hudební
výchovy, hry na zobcovou flétnu, máme keramickou dílnu, taneční kroužek a výuku angličtiny. Naše děti se zúčastňují různých soutěží,
jejich výtvarné a prostorové práce jsou již třetím rokem vystavovány v Centru Černý Most a byly prezentovány dokonce i na poslední
světové výstavě v Hannoveru a nyní putují do Francie. Pravidelně každý měsíc děti mají divadelní představení či hudební koncert. K
posílení zdravotního stavu slouží školní sauna, pravidelně pořádáme školu v přírodě jak v tuzemsku, tak v zahraničí pro rodiče s dětmi.
Každým rokem nás navštěvují učitelky mateřských a vysokých škol z celé republiky.

MŠ Paculova 1115/12
Černý Most, tel. 81 86 43 26, ředitelka Eva Douchová
Ve čtyřech třídách této typické sídlištní mateřské skoly jsou děti rozděleny podle věku a spolu se svými učitelkami postupují od první
třídy až do třídy pro předškoláky. Kolektiv plně kvalifikovaných učitelek a správních zaměstnanců je již mnoho let stabilní. Přehled
kroužků: angličtina, němčina, výtvarná výchova, taneční, hudební. Jednou do měsíce přijíždí divadlo, jednou ročně nás navštíví malý
cirkus se šaškem a kouzelníkem. V rámci ekologické výchovy si děti mohou jednou ročně prohlédnout dravé ptáky a sovy, se kterými
nás navštěvuje Fauna divadlo. V rámci ozdravného programu vyjíždíme do školy v přírodě. V prosinci přináší balíčky s cukrovinkami
Mikuláš, v únoru pořádáme karneval, v červnu k oslavě Dne dětí program se soutěžemi a odměnami. Velmi dobrou spolupráci máme
se ZŠ Bří Venclíků, která pro nás pořádá "Školu nanečisto", při níž si děti zkusí, jaké je to ve škole.

MŠ Zelenečská 500
Hloubětín, tel. 81 86 39 43, ředitelka PaedDr. Eva Cífková
Mateřská škola střední velikosti se nachází v klidném prostředí sídliště Hloubětín. Je obklopena zahradou se vzrostlými stromy, kde
mají děti čtyři pískoviště, průlezky a skluzavky. Jedna ze čtyř tříd se specializuje na děti s poruchami řeči. Vlastní kuchyně připravuje
pokrmy podle zásad racionální výživy pro děti. Provoz školy byl prodloužen do 18 hodin. Děti se mohou přihlásit do těchto kroužků:
pracovního, výtvarného, hudebního, hry na zobcovou flétnu, angličtiny a logopedie. V rámci péče o zdraví jsme se zapojili do programu
péče o chrup "Dětský úsměv", věnujeme se i pravidelnému otužování sprchováním chladnou vodou, s nímž máme dobré zkušenosti,
pokud jde o nemocnost zejména v zimních měsících. Každoročně s dětmi vyjíždíme na celodenní výlet s jízdou na koni do Hořátve a na
statek do Vestce, kde mají báječnou příležitost seznámit se s chovem domácích zvířat. Spolupracujeme samozřejmě i s rodiči, s nimiž
se setkáváme na třídních schůzkách a podle potřeby i individuálně. Při naší MŠ pracuje i klub rodičů.

MŠ Štolmířská 602/4
Hloubětín, tel. 81 86 29 11, ředitelka Zdeňka Čiháková
Tato mateřská škola je od roku 2001 právním subjektem. Naším odloučeným pracovištěm je MŠ Šestajovická 253 v Hloubětíně.
Kapacita školy je stanovena na 117 dětí. Obě mateřinky jsou vybaveny hernami a zahradou se vzrostlými stromy. Velmi příjemnou
aktivitu představuje koupání v bazénu na zahradě MŠ Štolmířská, který je vybaven čističkou vody. K profilujícím činnostem patří
výtvarná výchova, pravidelně navštěvujeme divadelní představení, organizujeme výlety a školy v přírodě, nabízíme kroužky angličtiny,
plavání a keramiky. Jsme zapojeni do akce "Dětský úsměv" - pravidelně s dětmi provádíme čištění zubů po obědě.

MŠ Kostlivého 1218
Jahodnice, tel. 81 93 27 52, ředitelka Jana Tůmová

Jahodnice, tel. 81 93 27 52, ředitelka Jana Tůmová
Dvoutřídní MŠ na malém sídlišti Jahodnice. Koncepce mateřské školy vychází ze základů lidové tvořivosti s přihlédnutím ke zvykům a
tradicím provázejícím jednotlivá roční období. Ke všem svátkům nacvičujeme tematická pásma, ve kterých důraz klademe na jazykový
projev. Navštěvujeme Toulcův dvůr na Chodově, kde se děti seznámí s hospodářskými zvířaty, pořádáme výlety do skanzenu v
Přerově nad Labem a do nejrůznějších koutů republiky spojené s návštěvou zámků a hradů. Zajišťujeme kroužky hudební, cvičení jógy,
keramiky hrou a od druhého pololetí plavání v hloubětínském bazénu. Výsledky naší práce lze vidět na různých akcích, jako je např.
Pražská mateřinka, kde jsme se probojovali na přední místo v celopražském kole. Součástí školy je MŠ Osická 454, Kyje, jež se
nachází v klidné vilové čtvrti s pěknou zahradou. Otevřena byla v roce 1939 a od té doby je zde vedena kronika, která je dnes již
unikátním historickým dokumentem.

MŠ Chvaletická 917/1
Lehovec, tel. 81 86 72 90, ředitelka PaedDr. Blanka Borová
Tato "Školička" umožňuje dětem získávat nové zkušenosti a rozvíjet schopnosti ve čtyřech věkově smíšených třídách. Výchovně
vzdělávací proces je obohacen o vlastní verzi přípravného programu pro předškolní děti "Hrajeme si na školu" včetně rozšířeného
zaměření na pohybové a výtvarné činnosti. Zájmové kroužky: hra na flétnu, klavír, anglický jazyk, keramika, předplavecký výcvik. Další
zajímavé akce: setkání s Mikulášem, vánoční besídky, divadelní představení, výlety, cesty za pokladem, soutěž obratnosti "Král
Šikulka", atletická olympiáda a třídní akce jako táborák či velikonoční setkání. V závěru školního roku tradiční výstava v atriu MŠ. Mezi
nejoblíbenější akce posilující vazby rodičů a dětí patří Cesta pohádkovým lesem, podzimní hra a hrátky s hudbou. Pro rodiče s dětmi,
které ještě mateřskou školu nenavštěvují pravidelně, jsou určena setkání "Mámo, táto, pojďte se mnou do pohádky". Informace o
programu těchto setkání získají zájemci každý čtvrtek v 16 hod. MŠ vydává vlastní časopis - občasník Lehováček.
Přehled zpracoval: Jaroslav Šmíd

