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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 VYHLÁSILA SOUTĚŽ
PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA PRAZE 14. CÍLEM VŠECH PREZENTACÍ JE
PŘEDSTAVIT SVOJI ŠKOLU OČIMA ŽÁKŮ. 

Žáci základních škol se prezentují slohovými útvary, kte-
ré psali na téma „Největší školní zážitek/Co se mi na mé
škole líbí“ a děti z mateřských škol se prezentují formou
obrázků „Jaká je moje školka“. 
Dále pořádáme pro žáky základních škol Prahy 14 nepo-
vinnou videosoutěž na téma „Co je na mé škole COOL“.

Na vás je nyní si vybrat jednu prezentaci základní školy,
jednu prezentaci mateřské školy a nejlepší videospot,
který lze zhlédnout na facebooku. Hlasování probíhá od
9. 12. 2013 do 17. 1. 2014, a to na facebookových strán-
kách / Městská část Praha 14 (klik na „TO SE MI LÍBÍ“), či
prostřednictvím hlasovacího lístku umístěného v tomto
mimořádném vydání ŠKOLY. Hlasovací lístek lze vhazovat
do uren, které jsou umístěny po celou dobu hlasování
na ÚMČ Praha 14 – podatelna, Bratří Venclíků 1073, Ple-
chárna – Černý Most, Bryksova 1002, a v Kulturním domě
Kyje, Šimanovská 47. Poté budou hlasy z facebooku a hla-
sovacích lístků sečteny a na jejich základě vyhlásíme vítěze. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PREZENTACI 
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAHY 14
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(křížek udělejte pouze u jedné ZŠ, lístek s větším počtem křížků je neplatný)

ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ ZŠ ŠIMANOVSKÁ
ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA ZŠ CHVALETICKÁ ZŠ VYBÍRALOVA
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MŠ KORÁLEK MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ, MŠ ŠESTAJOVICKÁ 
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HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VIDEOSOUTĚŽ – ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE 14
(křížek udělejte pouze u jedné ZŠ, lístek s větším počtem křížků je neplatný)

ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA ZŠ CHVALETICKÁ
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ ZŠ ŠIMANOVSKÁ

MČ Praha 14: Michaela Všetečková
Tiskové oddělení
tel.: 225 295 214 
e-mail: vseteckova@praha14.cz
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ŠKOLY A ŠKOLKY 
NEJSOU TOVÁRNY NA VZDĚLÁNÍ
O AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTECH I PERSPEKTIVÁCH
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRAHY 14 S 1. ZÁSTUPKYNÍ
STAROSTY PRAHY 14 ING. MGR. LUCIÍ SVOBODOVOU

OTÁZKA NA ÚVOD JE ASI VÍCE NEŽ ZŘEJMÁ. PANÍ
MÍSTOSTAROSTKO, PROČ VLASTNĚ TOTO SPECIÁLNÍ
VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY?
Dá se asi říct, že z toho, co městská část zajišťuje, před-
stavuje školství jednu z nejvýznamnějších agend. Když se
začal blížit čas zápisů pro další školní rok, uvědomili
jsme si, že by bylo dobré zpracovat něco jako praktického
průvodce pro rodiče. Původně jsme uvažovali o nějakém
letáku či brožurce a pak se objevila myšlenka speciálního
čísla Čtrnáctky.

CO JE JEJÍM OBSAHEM?
Především chceme představit naše školská zařízení.
Hodně jsme přemýšleli, jakou zvolit formu, a nakonec
zvítězil návrh, aby se školy a školky představily samy,
prostřednictvím prací svých žáků. Koneckonců co lépe
hovoří za školu než výsledky práce žáků, které jsou záro-
veň i odrazem práce pedagogů. Vedle praktických infor-
mací tak hlavní obsah tohoto speciálu tvoří právě prezen-
tace jednotlivých školek a škol.

JAK PREZENTACE VZNIKALY?
Naším cílem bylo všechny maximálně motivovat, proto
jsme vyhlásili soutěž. Pro mateřské školy byla přirozeně
vyhrazena výtvarná kategorie. Žáci základních škol sou-
těží slohovými pracemi. A abychom podpořili všestranný
rozvoj dětí, soutěžilo se i o nejlepší video. Výtvarné a lite-
rární práce mohou posoudit čtenáři Čtrnáctky, videa jsou
na facebookových stránkách MČ. Chtěla bych moc popro-
sit všechny čtenáře, aby se zapojili a podpořili vynaložené
úsilí dětí i pedagogů svým hlasováním. Pravidla soutěže
najdou v tomto speciálu. 

PŘEJDĚME NYNÍ K VLASTNÍ AGENDĚ ŠKOLSTVÍ, 
ZA KTEROU V RADĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI ODPOVÍDÁTE.
MOHLA BYSTE ÚVODEM POPSAT, JAKÁ JE VŮBEC
ÚLOHA „RADNICE“ V TÉTO OBLASTI, RESPEKTIVE
KONKRÉTNĚ V OBLASTI ŠKOL MATEŘSKÝCH
A ZÁKLADNÍCH?
Myslím, že je skutečně dobré si připomenout, že odpo-
vědnost za tuto oblast školství je rozdělena mezi samo-
správu – obec a stát. Je tedy třeba rozlišovat, jak vy říká-
te, to, co můžeme ovlivnit „z radnice“, a to, co naopak
ovlivnit nemůžeme.

PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE PŮJDE PŘEDEVŠÍM O FINANCE.
Bohužel. Městská část plní úlohu takzvaného zřizovatele
škol, tedy i jejich „financiéra“. Dříve se o náklady stát
a samospráva dělily. Postupnými změnami daňových zá-

konů jsme ale dospěli do situace, že neseme veškeré
provozní náklady našich školských zařízení sami. Od pří-
padného pořízení budov, jejich oprav, údržby, vybavení,
pořízení pedagogických pomůcek, včetně třeba nákladné-
ho vybavení počítačových učeben až po provozní náklady,
to vše musíme ufinancovat. Stát nadále hradí pouze platy
zaměstnanců, i když i na tuto oblast fakticky doplácíme. 

A JAK JE TO S ODPOVĚDNOSTÍ ZA VLASTNÍ VÝUKU? 
Tu nadále garantuje stát a dohlíží nad ní prostřednictvím
České školní inspekce. Městská část dohlíží pouze na tu
oblast provozu, na nakládání s prostředky, které poskytu-
jeme. V kompetenci zřizovatele je sice jmenování a odvo-
lání ředitelů škol, ale ani to nijak nesouvisí s vlastní pe-
dagogickou činností. 

PŘEJDĚME TEDY K VLASTNÍ NABÍDCE ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ A ZKUSME TO VZÍT JAKSI CHRONOLOGICKY,
TEDY S VĚKEM DÍTĚTE. JAKÁ JE SITUACE V OBLASTI
MATEŘSKÝCH ŠKOL? A CO BUDE RODIČE PATRNĚ
NEJVÍC ZAJÍMAT: BUDE DOSTATEČNÁ KAPACITA?
Myslím, že si ve vedení Prahy 14 dostatečně uvědomuje-
me přirozená specifika této oblasti. Tady se nedají jedno-
duše uplatňovat principy poptávky a nabídky. Školy zkrát-
ka nejsou továrny, aby mohly jednoduše omezovat či
rozšiřovat „výrobu“. Vždyť už to přirovnání zní naprosto
nepatřičně: školství je složitý organismus, kde pracujeme
s jednou z nejcitlivějších hodnot – se vzděláním našich
dětí a v širším kontextu i s utvářením jejich hodnot. Škol-
ství stojí na lidech. Vzpomeňme si každý, co pro každého
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z nás znamenal dobrý, nebo naopak špatný učitel a jak
nás tito lidé formovali. Navíc továrnu dnes postavíme
a zprovozníme třeba i během několika měsíců. Ale vybu-
dovat dobrou školu či školku, to je práce na léta.

JAK SE S TÍM VYPOŘÁDÁVÁTE?
Především se snažíme situaci dlouhodobě monitorovat
a být, zdůrazňuji v rámci reálně možných a racionálně
obhajitelných nákladů, připraveni.

CO SI POD TÍM MÁME KONKRÉTNĚ PŘEDSTAVIT?
Podle našich údajů nás přibližně do roku 2017 čeká řek-
něme „boom“. Proto již od roku 2010 postupně navyšuje-
me kapacitu, ať už navýšením počtu míst ve stávajících
třídách, nebo fyzickým navýšením kapacity budov. Celko-
vě jsme tak navýšili kapacitu školek za poslední čtyři roky
o 117 míst.

BUDE TEDY VŠUDE DOST MÍST?
Tady bohužel musíme rozlišovat mezi celkovou kapaci-
tou školek a kapacitou té které školky ve vztahu k pop-
távce po umístění v ní. Jednoduše řečeno dokážeme té-
měř uspokojit poptávku po umístění ve školce v rámci
kapacit celé Prahy 14, ale bohužel nemůžeme garanto-

vat, že dítě bude umístěno ve
školce nejbližší, či ve

školce kvalitně do-
pravně dostupné či

pro rodiče jinak
komfortní. 

DĚLÁ TO
NĚKDE VELKÝ
PROBLÉM?
Určité problémy

máme v lokalitě
Jahodnice, zejmé-

na v důsledku pru-
dkého rozvoje nové vý-

stavby. My máme samozřejmě
radost z toho, že na Prahu 14 přichází noví

lidé a s nimi pochopitelně jejich děti. Na straně druhé jde
o přirozený a svým způsobem dočasný výkyv, přičemž my
jsme kapacitu jahodnické školky zvedli na maximum, které
dnes činí 133 míst. Jak jsem již uvedla, zbytek poptávky do-
kážeme pokrýt ostatními zařízeními na Praze 14. O problé-
mech, které to přináší, komunikujeme se zástupci rodičů
z Jahodnice přímo a snažíme se jim rámci možností a eko-
nomické reality vyjít vstříc.

A DOJDE TEDY V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ K NĚJAKÉ ZMĚNĚ
V KAPACITĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL?
K žádné faktické. Jen bych v té souvislosti ráda předem
upozornila, že v této oblasti připravuje úřad městské čás-
ti určité administrativní opatření. Při revizi jsme totiž zjis-
tili, že existují rozpory mezi faktickou a takzvanou zapsa-
nou kapacitou mateřských škol. Jednoduše řečeno: že
číslo udávající kapacitu školky je vyšší, než kolik dětí se
do školky fyzicky vejde, což je třeba dát do pořádku. Ráda
bych touto cestou všechny ujistila, že jde skutečně o ad-
ministrativní krok, nikoli o faktické snížení kapacity ško-
lek, jak by to podle čísel mohlo vypadat. Skutečná kapaci-
ta školek se, jak už jsem uvedla, zvýšila. 

PŘEJDĚME V ČASE DÁL. DĚTI POVYROSTOU, PŘIJDE
ČAS ZMĚNIT MATEŘSKOU ŠKOLU ZA ZÁKLADNÍ. JAK
NEJLÉPE ZVLÁDNOUT TENTO PŘECHOD? 
Tak to je jistě především otázka pro pedagogy a psycholo-
gy. My se v praxi potýkáme s problémem dětí, jejichž ná-
stup do školy bývá z nejrůznějších důvodů odložen – ať už
je to otázka „pozdních“ dětí, které ke dni zápisu nedovrší
příslušný věk, mají nějaký zdravotní či vývojový problém či
nejsou dostatečně zralé pro školní docházku, anebo se
rodina potýká s jiným znevýhodněním. 

CO MŮŽE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ ŠKOLSKÝ SYSTÉM
NABÍDNOUT?
Rodiče mají bohužel tendenci v takovéto situaci ponechat
dítě o rok déle v mateřské školce. To ale není řešení pro
nikoho. Pro rodiče to znamená finanční zátěž, protože
v případě odkladu povinné školní docházky dítěte je další
umístění v mateřské škole již zpoplatněno. Dítě samotné
svým způsobem „ztratí“ rok, za který nemusí být na vstup
do školy o nic lépe připravené. A konečně pro všechny
ostatní rodiče to znamená, že kapacita dané mateřské
školky bude takto zatížena. V některých případech se do-
konce stalo, že takovéto děti například zaplnily téměř ce-
lou jednu třídu, která mohla sloužit dětem mladším.

JAKÁ EXISTUJE ALTERNATIVA?
Alternativou, za kterou se přimlouvají pedagogicko-psy-
chologičtí poradci z hlediska odborného a současně i já
z hlediska „provozního“, jsou přípravné třídy základních
škol. Ty tvoří právě jakýsi „polštář“ pro přechod mezi
předškolní a školní docházkou. Vzhledem k tomu, že jde
o dost zásadní téma, věnujeme mu v tomto speciálu sa-
mostatný článek.

KDYŽ TEDY NASTANE TEN SPRÁVNÝ OKAMŽIK
A MÁME DOMA BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA ČI ŠKOLAČKU,
KAM KONKRÉTNĚ SE MÁME PŘIHLÁSIT? 
Povinnost přihlásit dítě ke školní docházce je dána škol-
ským zákonem, a to ve škole podle spádové oblasti. Je-
jich přehled v naší městské části je zveřejněn na našich
webových stránkách v sekci školství. 

A CO KDYŽ CHCI PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA NĚJAKOU TU
„LEPŠÍ“ ŠKOLU, NEŽ DO KTERÉ ZROVNA PODLE
SPÁDOVOSTI PATŘÍ?
Víte, já bych v takovém tom „hodnocení“, která škola je
lepší a která horší, byla velmi rezervovaná. Myslím si, že
je to hodně o předsudcích a jakémsi „haló efektu“, což
obojí má s realitou jen málo společného. Sama jsem nav-
štívila všechny školy a udělala si představu, kterou jsem
se rozhodla nezveřejnit. Nebylo by to
fér, protože naše školy ne-
jsou horší a lepší.
Každá je zkrátka
jiná a každý hledá
či ocení něco ji-
ného. Jsem však
pevně přesvědče-
na, že všechny
naše školy poskytují
dětem kvalitní zá-
kladní vzdělání. A to je
to hlavní.

DO KTERÉ ŠKOLY 
PŘIHLÁSIT DÍTĚ?

Povinnost přihlásit dítě ke školní
docházce je dána školským zákonem,

a to ve škole podle spádové oblasti.
Jejich přehled v naší městské části je

zveřejněn na našich webových
stránkách v sekci školství.

TIP PRO RODIČE
DĚTÍ Z LOKALITY JAHODNICE

Zvažte zápis do mateřské školy
Vybíralova 968 (zde budou od 1. 9. 2014
otevřené 2 nové třídy), a dále mateřské

školy Obláček a Sluníčko. 
A to zejména vy, kteří máte možnost 

děti dopravovat autem, pokud ho 
pak využíváte k další 

dopravě do práce.
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JAK SI TEDY RODIČE
MAJÍ UDĚLAT

PŘEDSTAVU A VYHNOUT
SE PŘÍPADNÝM

UNÁHLENÝM SOUDŮM?
Nápad, aby se školy prezentovaly

samy, o kterém jsem hovořila v úvodu, vznikl právě bě-
hem těch návštěv. I rodiče si tak mohou sami udělat ob-
rázek, případně mohou využít nabídku dní otevřených
dveří. 

PŘESTO CHCI-LI PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO JINÉ ŠKOLY, 
MÁM NA TO PRÁVO?
Právo přihlásit dítě na jinou školu pochopitelně existuje,
ale pozor, neexistuje reciproční povinnost ředitele školy
dítě v takovémto případě přijmout. A já bych se opět při-
mlouvala, aby to rodiče, pokud pro to neexistují skutečně
vážné důvody, nedělali. Ono nám to totiž opět může dělat
potíže ve vytížení kapacit. A jak pro žáky, tak pro pedago-
gy nebude jistě žádnou výhrou, když v jedné škole bude
jedna třída o dvaceti žácích a ve druhé škole tři o třiceti
žácích. To je koneckonců i příklad toho, jak se předpoklá-
daná výhoda může rychle změnit v nevýhodu.

BLÍŽÍME SE K ZÁVĚRU. SOUTĚŽÍCÍ ŽÁCI PÍŠÍ O TOM, CO
SE JIM NA ŠKOLKÁCH LÍBÍ. EXISTUJE NĚCO
KONKRÉTNÍHO, CO V DANÉ OBLASTI TĚŠÍ VÁS?
Byť je školství, jak jsem řekla v úvodu, především o lidech,
tak bez toho „materiálna“ to přece jen také nejde. Proto
jsem ráda, že se nám podařilo získat dotace na zateplení
čtyř škol – Bratří Venclíků, Generála Janouška, Chvaletic-
ká a na v současné době dokončovanou Vybíralovu. Cel-
kem jsme takto získali přes 90 milionů mimo náš rozpo-
čet, bez kterých by nikdy nebylo možné tyto projekty
realizovat. V současnosti máme již přislíbeno dalších 12,5
mil. Kč na zateplení šesti mateřských školek, které bude
realizováno v následujících dvou letech. Zateplení navíc
znamená úsporu provozních nákladů, kterou odhadujeme
přes tři miliony ročně, což je pro představu roční provozní
rozpočet naší největší školky. A to, že pořídíme za méně
peněz více muziky, to mě těší. Byť mimo soutěž.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A ČTENÁŘŮM
PŘIPOMÍNÁME, ŽE REKONSTRUKCE ŠKOLSKÝCH
OBJEKTŮ JSME VE STYLU „PŘED A PO“ SHRNULI DO
OBRAZOVÉ PREZENTACE UVEŘEJNĚNÉ V TÉTO
ČTRNÁCTCE.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ČERNÝ MOST
Základní umělecká škola Černý Most působí v ulici Generála Janouška 1060 od roku 2006. Je pobočkou Základní
umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, jejíž sídlo je v Horních Počernicích. Zřizovatelem školy je hl. m. Praha.
V současné době má škola celkem 800 žáků (z toho na Černém Mostě 250) a 37 pedagogů. Hlavním cílem školy je
podchytit a dále rozvíjet talent žáků od předškolního věku až po dospělé a odborně je vzdělávat, případně
připravovat k dalšímu studiu na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích nebo vysokých školách
uměleckého, popř. pedagogického zaměření. ZUŠ nabízí odborné vzdělávání ve třech uměleckých oborech –
hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. V hudebním oboru lze navštěvovat studijní zaměření – hra na
klavír, housle, violu, violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh,
trombon, akordeon, kytaru, bicí nástroje a samozřejmě sólový a sborový zpěv. Ve škole působí řada sborů
a souborů. Stálými jsou pěvecké sbory Malíček a Paleček, pěvecké soubory Mozaika a Notička, orchestr Junior
Band, Big Band, rocková kapela Nechte nás BEAT, smyčcový orchestr, klarinetové kvarteto a dvě saxofonová
kvarteta. Žáci a studenti reprezentují školu na různých koncertech, vystoupeních, výstavách, přehlídkách
a soutěžích. Více informací najdete na www.zus-hp.cz.

ZÁPIS DO 
MATEŘSKÝCH ŠKOL

bude probíhat během měsíce
března 2014 – přesný termín
bude v dostatečném časovém

horizontu upřesněn.

Škola Termín zápisu Náhradní termín zápisu Dny otevřených dveří

ZŠ Bří Venclíků 15. 1. 14.00–18.00 hod. 29. 1. 14.00–16.00 hod. 8. 1. 8.00–10.00 hod. 
14.00–18.00 hod.

ZŠ Gen. Janouška 29. 1. 13.00–18.00 hod. 5. 2. 13.00–16.00 hod. 8. 1. 8.00–10.00 hod.
14.00–16.00 hod.

ZŠ Hloubětínská 15. 1. 14.00–18.00 hod. 
16. 1. 14.00–17.00 hod. 6. 2. 14.00–16.00 hod. 9. 1. 8.00–12.30 hod.

ZŠ Chvaletická 15. 1. 13.00–18.00 hod. domlouvá se individuálně 10. 12. 2013 9.00–12.00 hod.

ZŠ Šimanovská 15. 1. 14.00–17.00 hod.
16. 1. 14.00–17.00 hod. – 11. 12. 2013 15.00–17.00 hod.

ZŠ Vybíralova 5. 2. 13.00–18.00 hod. 9. 4. 13.00–16.00 hod. 8. 1. 12.00–16.00 hod. 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
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ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA – ČERNÝ MOST
Budova základní školy byla zateplena a získala navou barevnou fasádu. Dále byly 

kompletně opraveny tělocvičny, sociální zařízení a další součásti interiéru v celé škole.

ZŠ CHVALETICKÁ – LEHOVEC
Po zateplení získala budova atraktivní barevnou fasádu. Rok 2013 znamenal prázdninovou 

rekonstrukci interiérů. Škola má nyní nové podhledy a nové vybavení ve školní kuchyni.

ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ – ČERNÝ MOST
Školní budova byla kompletně zateplena, dostala nová termoizolační okna, dveře a další prvky fasády. Rekonstruovány

byly kompletně i přilehlá sportoviště, tělocvična a části interiérů včetně školních učeben a sociálních zařízení. 

REKONSTRUKCE, 
KTERÉ ZMĚNILY TVÁŘ 

NAŠICH ŠKOL



PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, KTERÉ FUNGUJÍ NA ZŠ GENERÁLA
JANOUŠKA NA ČERNÉM MOSTĚ, POMÁHAJÍ DĚTEM 
S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. NĚKTEŘÍ Z RODIČŮ
SEM ALE ZAPISUJÍ SVÉ POTOMKY JEŠTĚ DŘÍVE PROTO,
ŽE JIM PŘÍPRAVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘIJDE NEDOSTA-
TEČNÁ, A CHTĚJÍ TAK DĚTEM POMOCI PŘED NÁSTUPEM
DO ŠKOLY. O TOM, ŽE JSOU „PŘÍPRAVKY“ SKUTEČNÝM
PŘÍNOSEM, SVĚDČÍ POZITIVNÍ REAKCE RODIČŮ I DĚTÍ,
ALE TAKÉ FAKT, ŽE ŠKOLA BEZ PROBLÉMŮ NAPLNÍ 
KAPACITU VŠECH TŘÍ PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD, KTERÉ NYNÍ
NA PRAZE 14 FUNGUJÍ. „U NÁS MÁME TRADICI JIŽ ŠEST
LET, TAKŽE SE K NÁM CHODÍ UČIT I PEDAGOGOVÉ 
Z JINÝCH ŠKOL,“ ŘÍKÁ OĽGA KOŠÚTOVÁ, SYMPATICKÁ
PANÍ UČITELKA, KTEROU JSME NA TÉMA PŘÍPRAVNÝCH
TŘÍD VYZPOVÍDALI PŘÍMO VE TŘÍDĚ, JEŽ KOMBINUJE
KLASICKÉ ŠKOLNÍ LAVICE S HERNÍM PROSTOREM.

VYSVĚTLEME NA ÚVOD, KOMU JSOU PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
URČENY A CO MUSÍ RODIČE UDĚLAT PRO TO, ABY MOHLI
DÍTĚ DO TAKOVÉ TŘÍDY PŘIHLÁSIT?
Přípravný ročník je určen především pro sociálně znevýhodněné
děti, nebo s odkladem školní docházky, rodiče proto musí
předložit rozhodnutí o vyřízení odkladu, což je povinný dokument.
Aby rodič toto potvrzení získal, musí ředitelství školy předložit
doporučení od pedagogicko-psychologické poradny nebo spe-
ciálně-pedagogického centra (SPC) a doporučení lékaře. U nás
ve škole potom stačí pouze vyplnit žádost a předat s rozhodnutím
o odkladu zprávu z poradny nebo SPC, která nám vlastně
říká, co konkrétně je třeba s dítětem rozvíjet, jaký má hendikep
a na co se má učitelka v přípravné třídě zaměřit. Cílem
přípravné třídy je umožnit dětem, které mají nějaký hendikep,
stát v první třídě na stejné startovní čáře jako ostatní žáci.

PANUJE OBECNÁ PŘEDSTAVA, ŽE PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
JSOU URČENY PRO ZLOBIVÉ DĚTI. JE TO TAK?
Tak tomu rozhodně není, tato příprava pomáhá dětem, které mají
logopedické problémy, které neumí správně držet psací potřeby,
dětem, které nebyly zvyklé na kolektiv, protože třeba nenavštěvovaly
mateřskou školu, pro děti cizinců, které mají jazykové problémy…
Důvodů kodkladu školní docházky může být mnoho a jsou různé…

JAK VÝUKA V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PROBÍHÁ, NA CO SE
JAKO UČITELKA ZAMĚŘUJETE? 
Na základě předložené zprávy vypracováváme pro každé dítě
zpřípravné třídy individuální plán rozvoje, ve kterém zohledňujeme
konkrétní potřeby. Když má dítě logopedický problém, zaměříme
se na něj, když jde o dítě cizince, které ještě neumí dostatečně
dobře česky, zaměříme se na rozvoj jazykových schopností apod.

Maximální počet žáků v přípravné třídě je 15, což umožňuje
individuální přístup ke každému zdětí. Obecně je učíme izákladním
sociálním dovednostem a také přípravě na samotné učení, aby si
zvykly na školní režim, což platí i pro rodiče, protože ti si musí
zvyknout na domácí úkoly, kontrolu sešitů, třídní schůzky apodobně.
Denně mají děti čtyři vyučovací hodiny, mají možnost chodit ve
škole na oběd a odpoledne potom mohou trávit ve školní družině.

CO SE DĚTI V PŘÍPRAVCE UČÍ A JAK SE VÝUKA LIŠÍ OD
VÝUKY V KLASICKÉ PRVNÍ TŘÍDĚ? 
Výuka je rozdělena do oblastí, které vycházejí z jednotlivých
předmětů. Máme přípravu na matematiku, na psaní, na
čtení, na prvouku a podobně. Práce se prolíná s hudební, vý-
tvarnou a pracovní výchovou, dvakrát týdně máme tělocvik.
Zejména na počátku školního roku ale není ten režim úplně
striktní. Děti se učí, v průběhu výuky se ale věnují i hrám,
s postupem školního roku se potom více soustředíme na
výuku, aby si děti zvykaly na delší soustředění pozornosti
a na školní režim jako takový. Samotná výuka ale stále
probíhá více hravou formou a vychází i z toho, jak se děti
zrovna cítí. Děti se také zapojují do školních akcí, jako jsou
divadelní představení, sportovní akce a podobně.

RODIČE BY ASI ZAJÍMALO I TO, JAKÝM ZPŮSOBEM 
MOHOU POKROKY SVÉHO DÍTĚTE BĚHEM ŠKOLNÍHO
ROKU SLEDOVAT... 
Rodiče mohou v průběhu celého školního roku sledovat veškeré
školní práce. Ty se zakládají do portfolia, které si mohou rodiče
kdykoliv prohlédnout. Zprací je vidět, jak se dítě zlepšuje například
vpsaní, ve vybarvování apodobně. Děti vpřípravné třídě nedostávají
vysvědčení, na konci školního roku ale dostanou diplom arodičům
předáme podrobnou závěrečnou zprávu, vníž je výsledné hodnocení
každého žáka podle jed-
notlivých oblastí
výuky.
(jam)

JAK POMOHOU PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
V letošním školním roce jsou otevřené 

3 přípravné třídy v ZŠ G. Janouška a 1 přípravná třída 
v ZŠ Vybíralova. MČ Praha 14 uvažuje od školního roku
2014/2015 otevřít až 3 nové přípravné třídy a to v ZŠ Bří
Venclíků, ZŠ Hloubětínská a ZŠ Šimanovská, potřebuje

však znát předběžný zájem rodičů o tuto možnost
v jednotlivých lokalitách Prahy 14.

Vyzýváme proto rodiče, kteří budou uvažovat o umístění
svých dětí do přípravné třídy, aby informovali oddělení

školství prostřednictvím e-mailu
marie.poesova@praha14.cz 

nebo na tel. čísle 225 295 215. 
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ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ 
PRAHA 9 – ČERNÝ MOST I

Kde nás najdete: Škola se nachází v těsné blízkosti stani-
ce metra B – Rajská zahrada. 
Jací jsme: Základní škola byla dostavěna a slavnostně ote-
vřena dne 1. září 1981. Koncem roku 1995 bylo do části školy
dislokováno Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s. r. o.
Co u nás máme/co děláme: Škola disponuje čtyřmi od-
bornými učebnami: chemie/přírodopis, český jazyk/děje-
pis, dílny a fyzika/zeměpis. Můžeme se také pochlubit
vlastní keramickou pecí. Škola má dvě tělocvičny, které
byly s přispěním MČ Praha 14 nově zrekonstruovány,
a čtyři venkovní hřiště, což dává dostatečný prostor pro
sportovní vyžití. Žákům nabízíme tyto sporty: softbal, no-
hejbal, basketbal, florbal, korfbal, malou kopanou a te-
nis. Na škole se vyučují dva cizí jazyky: od první třídy an-
glický jazyk a od třídy sedmé ruský jazyk.
Co dále nabízíme: Pro využití volného času nabízíme ve
škole celkem 25 různých zájmových kroužků pro žáky od
1. do 9. ročníku. Například aerobik, klub mladého diváka,
šachy, tenis, výuku hudby – klavír či housle, basketbal pro
dívky i chlapce, softbal, výtvarné kroužky, taneční kroužky
a spoustu dalších. ZŠ vyučuje podle školního vzdělávacího
programu TVOŘIVÁ ŠKOLA, který vychází z těchto pedago-
gických zásad: žáky vedeme k samostatnému myšlení
a objevování poznatků, žáky pozitivně motivujeme, postu-
pujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme do-
savadních poznatků žáků, výuku přibližujeme skutečnému
životu, dbáme na zapojování všech smyslů, vedeme žáky

k hovoru a vzájemné komunikaci, využíváme zpětnou vaz-
bu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou, žáky
nepřetěžujeme a využíváme diferenciaci, žáky co možná
nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme a přistupujeme
k nim jako k plnohodnotným lidským bytostem.
Kam jezdíme: Pravidelně s dětmi prvního stupně vyjíždíme
na školy v přírodě a s druhým stupněm na poznávací výlety
do Anglie a Německa – konkrétně Míšeň, Norimberk, Dráž-
ďany. Také pravidelně pořádáme lyžařské výcvikové kurzy.
Více informací na webových stránkách školy.

Adresa

Počet žáků

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

ZŠ Bratří Venclíků 1140, Černý Most 

435 

Mgr. Klára Machová (pověřena vedením ZŠ)

281 000 033

bri.vencliku@volny.cz

www.zsvencliku.cz 

Základní údaje o škole
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ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA
PRAHA 9 – ČERNÝ MOST II

Kde nás najdete: Škola se nachází uprostřed sídliště Čer-
ný Most II. Nejbližší autobusová zastávka (Generála Ja-
nouška) je od školy vzdálená zhruba pět minut chůze. 
Jací jsme: Jsme základní škola, která své dveře žákům
poprvé otevřela 4. 2. 1991. Obhájili jsme již třikrát mezi-
národní titul Ekoškola a jsme nositeli titulu Škola udrži-
telného rozvoje I. stupně, který uděluje Klub ekologické
výchovy. Liga lidských práv ocenila školu titulem Férová
škola.
Co u nás máme/co děláme: Školní vzdělávací program
s názvem Strom poznání zahrnuje výuku anglického jazy-
ka od prvního ročníku, německého jazyka od sedmého
ročníku a má ekologické zaměření. Každoročně vystupu-
jeme se svými žáky na Dni Země, který pořádá MČ Pra-
ha 14, zúčastňujeme se žákovských ekologických konfe-
rencí, oslavujeme „Světový den Ekoškol“. Naše škola je
tvůrcem projektu „Školní arboretum“, jehož součástí je
přírodní učebna ve výukové části školní zahrady, skleník,
školní naučné stezky s výukovými panely, altán a nově ote-
vřená ornitologická část naučné stezky. Naším cílem je
vytvořit uprostřed panelového sídliště neformální přírodní
zázemí, které přispěje ke zkvalitnění výuky. Snažíme se
vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí příjemně. Škola

má také tři počítačové učebny a řadu odborných učeben
(kinosál, hudebnu, dílny, školní kuchyňku). Některé jsou
vybaveny interaktivními tabulemi. Pro žáky je otevřena
každý den školní knihovna. Žáci využívají tři tělocvičny, ta-
neční sál, atletickou dráhu a venkovní víceúčelové hřiště. 
Co dále nabízíme: Škola nabízí pro své žáky mnoho zají-
mavých aktivit – sportovní hry, moderní gymnastiku, psa-
ní všemi deseti, florbal – spolupracujeme se sportovním
oddílem Athletics Praha, stolní tenis, atletiku, karate, bo-
jové umění, tanec, angličtinu a spoustu dalších. Žáci rádi
navštěvují školní družinu a školní klub. Každoročně pořá-
dáme dny otevřených dveří na I. i II. stupni.
Škola se zapojila do mnoha projektů, např. Příběhy bez-
práví, Jeden svět na školách, Odznak všestrannosti olym-
pijských vítězů, Podpora lyžování ve školách, Rozumíme
penězům, Děti dětem, Rodiče vítáni, Podpora žáků zá-
kladních škol Prahy 14, Podpora integrace cizinců na
území MČ Prahy 14. 
Kam jezdíme: Pořádáme pobytové výjezdy: školy v přírodě,
lyžařské a snowboardové kurzy, ekologicky zaměřené pobyty
a adaptační kurzy. V rámci výuky se žáci účastní nejrůzněj-
ších exkurzí, kulturních pořadů a preventivních programů.
Více informací na webových stránkách školy.

Adresa

Počet žáků

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most II 

597 

Mgr. Ilona Šťastná 

281 912 150

info@zsgenjanouska.cz 

www.zsgenjanouska.cz 

Základní údaje o škole
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ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ 
PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN

Kde nás najdete: Škola se nachází ve vilové zástavbě
Hloubětína, zhruba pět minut pěšky od stanice metra B –
Hloubětín a tři minuty od autobusové zastávky. 
Jací jsme: Jsme základní školou rodinného typu s dlou-
holetou tradicí; výuka byla zahájena v roce 1941. Vzhle-
dem k velikosti a prostorovému uspořádání budovy od-
bouráváme anonymitu velké školy. Jsme členem Klubu
škol Rozumíme penězům.
Co u nás máme/co děláme: Kromě kmenových učeben
máme také odborné pracovny pro cizí jazyky, informační
technologie, fyziku, výtvarné činnosti a keramický ateliér.
Ve třinácti učebnách jsou interaktivní tabule. Škola se
může pochlubit novou zrekonstruovanou tělocvičnou.
V areálu školy se také nachází víceúčelové hřiště. Pro
školu jsou charakteristické projekty, které se každoročně
opakují a tvoří tradici školy (např. Škola nanečisto, Slav-
nosti slabikáře, Vánoční a Velikonoční dílny, Adopce na
dálku, Olympijský den, Letní slavnosti, prodejní jarmarky
a trhy).
Co dále nabízíme: Volný čas mohou žáci trávit v mnoha
zájmových kroužcích; máme hudebně-pohybový, keramic-
ký, dramatický, výtvarný a historicko-turistický kroužek,

dále kurzy Základy znakového jazyka a Tvorba prezentací
na webu. Ve škole působí také dětské centrum Fialka, dvě
jazykové školy, klub Věda nás baví, Judo club, RSC Praha,
BLK Slavia Praha, které nabízejí další kroužky.
Kam jezdíme: Pořádáme ozdravné pobyty v přírodě, ly-
žařské kurzy, studijně poznávací pobyty v Anglii, víkendo-
vé akce školní družiny, tematické exkurze a školní výlety.
Více informací na webových stránkách školy.

Adresa

Počet žáků

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín 

367 

Mgr. Bc. Eva Hradská

281 867 071

info@zshloubetin.cz

www.zshloubetin.cz

Základní údaje o škole
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ZŠ CHVALETICKÁ
PRAHA 9 – LEHOVEC

Kde nás najdete: Škola se nachází uprostřed sídliště Le-
hovec, v blízkosti autobusové zastávky Žárská.
Jací jsme: Jsme dobrá, akční škola, kde to žije. Jsme
škola bezbariérová, která své „motýlkové dveře“ poprvé
dětem otevřela v roce 1977.
Co u nás máme/co děláme: Prioritami naší školy jsou vý-
uka jazyků, výuka ICT a také sportovní a turistické aktivi-
ty. Na naší škole vyučujeme pět jazyků. Děti se mohou vě-
novat jazykům již od první třídy. Na druhém stupni se
nám osvědčil Clil – výuka tělesné výchovy v anglickém ja-
zyce. Škola má k dispozici tři PC učebny, ve školní síti je
135 PC. S počítačem u nás žáci pracují již od první třídy.
Žákům nabízíme celkem 47 povinně volitelných předmě-
tů. V pedagogickém sboru je šest speciálních pedagogů,
škola má školního psychologa. Máme školní galerii, kde
pravidelně pořádáme vernisáže. Příjemné je Listopadání
– noční vyučování přístupné i rodičům. Máme skvělé rodi-
če, kteří se aktivně zapojují do školního života i prostřed-
nictvím OS Lehovec. 
Co dále nabízíme: Žákům nabízíme řadu aktivit. Děti
v naší škole si mohou vybrat z 52 nabízených kroužků,
včetně doučování a tak atraktivních volnočasových aktivit,
jako je horolezení, judo, okinawské karate, krav maga, po-
hybové a míčové hry, pozemní hokej, street dance. Nabízí-
me aerobik (přípravku, závodní, trampolíny), kde žáci do-
sahují vynikajících výsledků. Kroužek stepu postoupil
z republikového mistrovství na letošní MS. Dále nabízíme
kroužky latinskoamerických tanců, zobcovou flétnu,
kroužky PC včetně kroužku Scratch. Máme i kroužek Věda
nás baví. Pravidelně pro žáky organizujeme školní přebory

v plavání, atletice, stolním tenisu, závody v jízdě na kole,
na koloběžkách, ve skoku vysokém, v běhu do schodů
apod. Žáci během prázdnin mohou navštěvovat školní pří-
městský tábor vedený pedagogy školy. Pro rodiče organi-
zujeme kurzy anglického jazyka a pro maminky kondiční
cvičení. Nejen senioři mohou využívat naši školní jídelnu,
vaříme i o prázdninách. Přijďte ochutnat.
Kam jezdíme: Během školní docházky naše děti absolvují
školy v přírodě, v první třídě jsou to dále lyžařské výlety, na
prvním i druhém stupni lyžařské kurzy, ve třetí, v páté
a v deváté třídě raftový výlet, v osmé třídě cyklovýlet, v prv-
ní třídě přechod Krkonoš atd. Jezdíme pravidelně na škol-
ní jazykové zájezdy, naši žáci se podívali i do New Yorku.
Více informací na webových stránkách školy.

Adresa

Počet žáků

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

ZŠ Chvaletická 918, Lehovec 

673 

Mgr. Josef Knepr 

281 869 216

info@zschvaleticka.cz 

www.zschvaleticka.cz

Základní údaje o škole
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ZŠ ŠIMANOVSKÁ 
PRAHA 9 – KYJE

Kde nás najdete: Škola se nachází poblíž Kyjského ryb-
níka ve staré zástavbě rodinných domků vedle kostela
sv. Bartoloměje. Autobusová zastávka Kyje, zhruba tři
minuty chůze.
Jací jsme: Jsme základní škola rodinného typu, jejíž his-
torie sahá až do 18. století. Naším hlavním cílem je kva-
litně připravit děti pro studia a další život.
Co u nás máme/co děláme: Ve škole jsou kromě kmeno-
vých učeben také multimediální a počítačová učebna, od-
borné učebny fyziky, chemie i přírodopisu. Učebny jsou
vybaveny audiovizuální technikou a čtyřmi interaktivními
tabulemi. Při výuce je využívána školní zahrada a hřiště
s umělým povrchem. Naše škola se může pochlubit
úspěchy v nejrůznějších soutěžích – Pražské poetické se-
tkání, plavecké závody, stolní tenis.
Co dále nabízíme: Na škole probíhá řada zájmových
kroužků, které mohou žáci navštěvovat. Je to: hra na hu-
dební nástroje, šachy, hip hop a moderní tanec, sborový
zpěv, keramika, vaření, malování, věda nás baví, in-line
bruslení, vědecké pokusy, anglický jazyk.
Žáci hudebních kroužků vystupují pravidelně na Dni
Země, který pořádá MČ Praha 14, a dvakrát ročně kon-
certují v KD Kyje.

Kam jezdíme: Pořádáme výlety do zajímavých měst naší
vlasti. Pravidelně navštěvujeme divadla, kina, zoo, exkur-
ze. Organizujeme školy v přírodě a lyžařské výcvikové
kurzy, případně i výukové pobytové zájezdy do zahraničí.
Více informací na webových stránkách školy.

Adresa

Počet žáků

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

ZŠ Šimanovská 16, Kyje

217

Mgr. Jiří Bartek 

281 000 080

jiri.bartek@zssimanovska.cz

www.zssimanovska.cz

Základní údaje o škole
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ZŠ VYBÍRALOVA
PRAHA 9 – ČERNÝ MOST II

Kde nás najdete: Základní škola se nachází v centru nej-
starší zástavby sídliště Černý Most II, nedaleko konečné
stanice metra B – Černý Most. 
Jací jsme: Jsme základní školou s bezbariérovým přístu-
pem, která je v provozu od roku 1993. Jeden z pavilonů již
několik let slouží jako odloučené pracoviště víceletého
gymnázia Chodovická. Součástí školy je venkovní komplex
sportovišť převážně s umělým povrchem, školní zahrada
se třemi skleníky a atrium s odpočinkovou zónou. K dis-
pozici, nejen pro výuku, je ve školní knihovně více než
7 000 knih, dále také kinosál, odborné pracovny, keramic-
ká dílna nebo cvičná kuchyňka.
Co u nás máme/co děláme: Školní vzdělávací program je
uzpůsoben potřebám našich žáků a je průběžně inovován
podle potřeb a požadavků žáků i rodičů. Mezi jeho priority
patří rozvoj pohybových dovedností a rozvoj komunikač-
ních dovedností v  jazycích i informačních technologiích.
Důležitá je pro nás také péče o žáky se specifickými po-
ruchami učení, žáky znevýhodněné a cizince. Výuka an-
glického jazyka probíhá již od první třídy, od osmé třídy je
možno zvolit jako druhý cizí jazyk němčinu nebo ruštinu.
Součástí tělesné výchovy ve druhé třídě je výuka plavání,
která probíhá v hloubětínském bazénu. V rámci environ-
mentální výchovy i výuky pracovních činností si žáci osvo-
jují nejen základní praktické dovednosti a návyky potřeb-
né pro ruční opracování dřeva, plastu nebo kovu nebo pro
pěstování rostlin a chov drobných zvířat, ale také zpraco-
vávají celoškolní projekty, třídí odpad a provádí různá po-
zorování přírody. 

Pro lepší začlenění dětí do první třídy slouží přípravná třída
pro předškoláky. V  odpoledních hodinách probíhá díky
školnímu projektu výuka českého jazyka pro žáky – cizince.
Co dále nabízíme: Pro využití volného času nabízíme pro
žáky zájmové kroužky: turistický kroužek, estetický krou-
žek, basketbal, moderní tanec, aikido, aerobik, taekwondo,
tenis, florbal, keramiku, klub přátel Národního divadla, ša-
chy, stolní tenis.
Kam jezdíme: Pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy,
sportovní, poznávací, adaptační a prožitkové pobyty.
V průběhu školního roku se naši žáci zúčastňují četných
výletů, exkurzí nebo sportovních, uměleckých a  vědo-
mostních soutěží i dalších akcí pořádaných školou.
Více informací na webových stránkách školy.

Adresa

Počet žáků

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

ZŠ Vybíralova 964, Černý Most II

551 

PaedDr. Petr Skalský, CSc. 

281 090 572

reditel.zsvybiralova@volny.cz 
zsvybiralova@volny.cz

www.zsvybiralova.cz

Základní údaje o škole
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Kde nás najdete: Mateřská škola se nachází uprostřed ma-
lého sídliště Lehovec nad Hloubětínem v bezprostřední blíz-
kosti ZŠ Chvaletická. Byla uvedena do provozu roku 1976.
Jací jsme: Náš výchovně-vzdělávací program Kouzelná
školička je zaměřen na rozvoj tvořivosti a individuality
každého dítěte a dává dostatek prostoru pro spontánní
hru dětí. Věkově smíšené třídy podporují rozvoj sociálních
vztahů mezi dětmi. Předškolní děti pracují dle přípravné-
ho programu Školička pro šikulky, kde se děti systema-
ticky připravují na vstup do základní školy. 
Co děláme: Mateřská škola je vybavena učebnou s pomůc-
kami pro práci dětí v malé skupině (předškoláci, děti se spe-

cifickými potřebami), dále má
vlastní kuchyň, která za-

jišťuje stravování
i pro MŠ Šestajo-

vickou. Škola je
obklopena za-
hradou vyba-
venou her-
ními prvky.
U č i t e l k y
s dětmi též

n a v š t ě v u j í
hřiště sousední

základní školy,
pro vycházky do pří-

rody je využíván neda-
leký lesopark a okolí Kyjského

rybníka. Výhodou je i blízkost plaveckého
bazénu Hloubětín, knihovny a KD Kyje, kam se děti snadno
dopraví. Na rok 2014 je naplánováno zateplování pláště MŠ
a menší rekonstrukce zahrady.

Škola je zapojena do projektu Dětský úsměv a je členem
celostátní sítě Mrkvička, která se zabývá environmentální
výchovou. V tomto školním roce také probíhá projekt Ces-
tování po světě, v jehož rámci čekají na děti zajímavé akce
zaměřené na poznávání cizích krajů, lidí a jejich zvyků.
V mateřské škole funguje Klub rodičů, který zejména fi-
nančně pomáhá zajišťovat spoustu akcí pro děti – diva-
delní představení, hudební pořady, mikulášskou besídku,
výlety pro děti, odměny atd.
Co dále nabízíme: Školička nabízí zájmové kroužky – pla-
vecký výcvik, sportovní kroužek, seznamování s angličti-
nou, kroužek keramiky, hru na flétnu. Dále spolupracuje-
me se ZŠ Chvaletická a s pedagogicko-psychologickou
poradnou ohledně školní zralosti dětí.
Kam jezdíme: Školička má bohaté zkušenosti s pořádá-
ním společných akcí pro děti a jejich rodiče – v září probí-
hají seznamovací dny, v prosinci se rodiče setkávají na vá-
nočním dnu, na zahradě školy jsou pořádány tzv.
Podzimní a Jarní hry, tradicí je i Pohádková zahrada, pro
starší děti a jejich rodiče připravujeme Hudební hrátky
s malováním. Škola se pravidelně účastní Přehlídky ma-
teřských škol Prahy 14 a jezdí na školu v přírodě.
Více informací na webových stránkách školy.
Motto: „Naučme se prožívat kouzelný život, který může
být plný poznání a radosti.“

*heterogenní – ve třídách jsou děti věkově smíšené

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Chvaletická 917/1, Lehovec

108 

4 (heterogenní*)

6.30–17.00 hod. 

Mgr. Hana Seifertová

281 867 290

ms.chvaleticka@seznam.cz

www.skolicka-lehovec.com

Základní údaje o mateřské škole

MŠ CHVALETICKÁ
Praha 9 – Lehovec

V příštím roce se plánuje 
rozsáhlá rekonstrukce školy. Rekonstrukce 
bude probíhat od března do září 2014. Dojde

k zateplení fasády, střechy, k výměně oken a dveří.
Z nevyužívané terasy bude vybudován nový herní

prostor a proběhnou další úpravy, které zlepší stav
některých konstrukcí. Postupně se práce

přesunou i do prostoru dětského hřiště v areálu
školy. Práce budou probíhat za provozu, v období
letních prázdnin bude škola uzavřena. Prosíme

proto rodiče, aby z důvodu bezpečnosti a ochrany
zdraví svých dětí dodržovali pokyny 

koordinátora BOZP a omluvili dočasně 
ztížené podmínky provozu.
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Kde nás najdete: Naše mateřská škola se skládá ze dvou
pracovišť: Mateřské školy Jahodnice, která je umístěna
na malém sídlišti v blízkosti rodinných domů – dostup-
nost MHD v krátké vzdálenosti, dosažitelnost metra Raj-
ská zahrada cca 15 minut autobusem, a Mateřské školy
Osická, která je označována za detašované pracoviště a je
postavena ve starší vilové zástavbě v nedalekých Kyjích. 
Jací jsme – MŠ Kostlivého: Tato mateřská škola byla po-
prvé dětem otevřena v roce 1985. Zařízení je panelového
typu, budova je účelová, dvoupodlažní, rozdělena na část
pro výchovu a vzdělávání dětí a část hospodářskou. Škola
je obklopena zahradou. V roce 2009 byla škola rozšířena
o 2 třídy a prošla celkovou rekonstrukcí.
Jací jsme – MŠ Osická: Detašované pracoviště bylo v důsled-
ku vstupu do právní subjektivity sloučeno s MŠ Jahodnice
v roce 2001. Historie školky v Osické ulici sahá až do roku
1936, odkdy máme zachovanou i kroniku. Budova je dvoupod-
lažní, cihlová, s velmi malými prostory, které jsou postupně
rekonstruovány a dotvářeny tak, aby co nejvíce odpovídaly po-

žadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku.
MŠ nemá vlastní kuchyň, stravování zajišťuje kmenová škola.
Co děláme: Obě mateřské školy, které se nazývají MŠ Ja-
hodnice, spolupracují na tvorbě vlastního vzdělávacího
programu s názvem Kamarádi ze školky, vycházejícího
z RVP. Výchovně-vzdělávací cíle jsou tedy pro obě zařízení
společné. Činnosti se odlišují pouze ve specifickém pojetí
pedagogických pracovnic na obou zařízeních a na charak-
teristice prostředí budov a okolí mateřských škol. Snažíme
se dětem připravovat pestrý a bohatý program, s ohledem
na roční období a s tím související tradice a lidové zvyky.
Naším cílem je naučit děti vnímat život a přírodu skrze
vlastní zkušenosti. V průběhu školního roku zpracováváme
dílčí projekty, šité na míru ročním obdobím. V roce
2012–2013 se na podzim uskutečnil projekt „Barvínek“,
který byl zakončen „Barvínkovou zahradou“, v zimě pro-
běhly „Čertoviny“, jež byly zakončeny Mikulášskou a Vá-
nočním posezením, na jaře projekt „Bylo nebylo“ vyvrcholil
vystoupením na „barevných korálkách“, „Rozloučením
s předškoláky“ a „Školou v přírodě“. To vše v rytířském du-
chu. Letos už máme za sebou podzimní projekt „Strašidel
se nebojíme“.
Co dále nabízíme: Mateřská škola Jahodnice nabízí řadu
zájmových kroužků: keramiku, angličtinu hrou, taneční
a pohybovou přípravu.
Kam jezdíme: Pořádáme jarní a podzimní školy v přírodě.
V průběhu celého školního roku organizujeme společné
akce, návštěvy divadelních představení, výlety a dochází-
me pravidelně do solné jeskyně.
Více informací na webových stránkách školy.
MOTTO:
• Můžeš si najít kamaráda, který tě nezklame, který ti po-
může řešit problém a se kterým ti bude ve školce dobře.
• Sám se chovej hezky, neubližuj, buď ostatním dětem ka-
marádem.
• Neboj se, že ti nikdo nepomůže.
• I dospělý ti bude oporou: ptej se, svěř se, zajímej se, objevuj!
• Měj radost ze svých dobrých výsledků a úspěchů, z toho,
že něco dokážeš!

*heterogenní – ve třídách jsou děti věkově smíšené

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218

108 

4 (heterogenní*) 

6.30–17.00 hod. 

Mgr. Jana Tůmová 

281 930 822

reditelna@msjahodnice.cz

www.msjahodnice.cz 

Základní údaje o mateřské škole

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Osická 454, Kyje (odloučené pracoviště)

25 

1 (heterogenní*) 

6.30–16.30 hod. 

Mgr. Jana Tůmová 

281 868 545

reditelna@msjahodnice.cz 

www.msjahodnice.cz

Základní údaje o mateřské škole

MŠ JAHODNICE,
MŠ OSICKÁ
Praha 9 – Kyje
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Kde nás najdete: Komplex budov MŠ Korálek poutá po-
zornost uprostřed sídliště Černý Most II, poblíž konečné
stanice metra B, v ulici Bobkova. 
Jací jsme: Jsme moderní mateřská škola, poprvé otevřená
dětem 1. listopadu 1999. Budovy poskytují dětem veškerý
komfort, třídy jsou prostorné a barevné, vybavené moderním
dětským nábytkem, množstvím hraček a didaktického mate-
riálu, každá budova má tělocvičnu, v podlaze je zabudováno
topení, v prostorách je minimum textilu, nemáme koberce ani
záclony. Materiálně technické zázemí tvoří optimální podmín-
ky k realizaci programu podpory zdraví. Školní zahrada je
rozdělena do osmi zón s osmi krytými pískovišti, prostor pro
pohybové aktivity dětí je doplněn plochami na střechách. Na
jedné ze střech vzniklo v roce 2012 dětské dopravní hřiště.
Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, program podpory
zdraví doplňuje zdravý jídelníček a pitný režim.
Co děláme: Součástí filozofie školy je vytváření věkově
smíšených tříd, kdy jsou děti navzájem vedeny k akcepto-
vání odlišností, k toleranci a pomoci druhým. Přijímáme
i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a integruje-
me je do běžných tříd s pomocí asistentů pedagoga. Sna-
žíme se vytvářet mateřskou školu s vysokou úrovní peda-
gogického přístupu, školu s příjemným, svobodným,
kulturním a tvořivým klimatem, akceptující rodinu. Nabí-

zíme odbornou pomoc ze strany pedagogů i dalších spo-
lupracujících odborníků.
Co dále nabízíme: Program na míru možnostem, zájmům,
talentu a vzdělávacím potřebám dětí, dostatečně pestrý, aby
umožnil respektovat svobodnou individuální volbu – široký
program tělovýchovných aktivit: cvičení na gymnastických
míčích a overballech, jógu pro děti, předplaveckou výchovu,
sportovní hry s atletickými prvky. Magic Baby tanečky, hru na
flétnu, keramiku (díky sponzorům vlastníme i keramickou
pec), program Angličtina pro nejmenší s rodilými mluvčí-
mi. Každoročně pořádáme školní sportovní hry v pěti atletic-
kých, dětem přizpůsobených disciplínách. Se ZŠ Vybíralova
spolupracujeme v rámci projektu Škola nanečisto. Dětem ci-
zinců můžeme nabídnout projekt výuky češtiny.
Kam jezdíme: Pravidelně s dětmi navštěvujeme divadla,
jezdíme na výlety, podnikáme vycházky do přírody, pořádá-
me školy v přírodě a zimní školičku s lyžařským výcvikem.
Více informací na webových stránkách školy.
Motto: „Jako barevné korálky navlékáme na šňůrky zážit-
ky ze společných her a činností. Čím je jich víc a čím jsou
pestřejší, tím barevnější svět poznáváme a tím větší ra-
dost spolu prožíváme.“

*heterogenní – ve třídách jsou děti věkově smíšené

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Korálek, Bobkova 766, Černý Most

224 

8 (heterogenní*) 

6.30–17.00 hod. 

Bc. Olga Štěpánková 

281 918 535

reditelna@skolka-koralek.cz

www.skolka-koralek.cz

Základní údaje o mateřské škole

MŠ KORÁLEK
Praha 9 – Černý Most II
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Kde nás najdete: Mateřskou školu najdete uprostřed síd-
liště a poznáte ji podle velké zahrady a dvou propojených
pavilonů.
Jací jsme: Vstřícní, tvořiví a pečující o všestranný rozvoj
a zdraví dětí.
Co děláme: Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné
a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Ma-
teřská škola se ve svém programu zaměřuje na individu-
ální rozvoj každého dítěte, k čemuž jsou zaměřeny jak
společné činnosti, tak zájmové kroužky. Významná je
i péče o zdraví. V prostorách školy je sauna, která je vy-
užívána jednotlivými třídami celý týden. Od roku 2006

jsme vystavovali dětské
výtvarné a keramické

práce v prosto-
rách nákupního

centra CČM
a od roku
2010 máme
každoroční

výstavy v Ga-
lerii 14. Výtvar-

né práce našich
dětí byly vystaveny

i na světové výstavě
v Hannoveru. V letech 2003 až 2006 jsme se účastnili ce-
lonárodní výtvarné soutěže, pořádané firmou Nivea, kte-
rou jsme v prvním roce vyhráli. Dalším naším úspěchem

je výhra v celostátní soutěži Alšova země a pozvání na
vernisáž do Parlamentu ČR, kde si děti převzaly ocenění
za výtvarné dílo „Mísa ovoce“.
Co dále nabízíme: Mateřská škola nabízí svým dětem
řadu zájmových kroužků: výtvarný kroužek – čáry máry,
keramický kroužek – šikovné ručičky, procvič si jazýček,
tanečky, angličtinu a kroužek Zumbatomic. Již tradicí se
stala vánoční besídka pro rodiče, mikulášská nadílka,
karneval, oslava MDD a Den otevřených dveří. Rodiče si
velice oblíbili naše Projektové dny – Štrúdlování, Bram-
borový den, kdy se mohou zastavit a strávit společně
s dětmi chvíli při tvoření a hraní.
V prostorách mateřské školy je pobočka SPC Praha 8,
která poskytuje logopedickou péči. 
Kam jezdíme: Každoročně jezdíme na školní výlet a dle
zájmu rodičů pořádáme i školu v přírodě. S dětmi také
navštěvujeme divadla a koncerty. V rámci péče o zdraví
pořádáme návštěvy solné jeskyně a zajišťujeme pravidel-
né oční a zubní prohlídky.
Více informací na webových stránkách školy.

*heterogenní – ve třídách jsou děti věkově smíšené
**homogenní – ve třídách jsou děti stejného věku

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Obláček, Šebelova 874, Černý Most

222 

7 (homog.**), 2 (heterog.* – 1 logoped. péče) 

6.30–17.00 hod. 

Bc. Jitka Kuchařová 

281 912 741

oblacek.sebelova@seznam.cz

www.ms-oblacek.cz

Základní údaje o mateřské škole

MŠ OBLÁČEK
Praha 9 – Černý Most II

32

Od června do srpna 2014 bude škola
rekonstruována. Dojde k zateplení fasády,
střechy, k propojení obou pavilonů školy 

a opravě bezbariérových ramp. V červnu budou
práce probíhat za provozu, v období letních

prázdnin bude škola uzavřena. Prosíme proto
rodiče, aby z důvodu bezpečnosti a ochrany

zdraví svých dětí dodržovali pokyny 
koordinátora BOZP a omluvili dočasně 

ztížené podmínky provozu.
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Kde nás najdete: Jsme sídlištní mateřská škola, kterou
se snažíme vést jako školu rodinného typu. 
Jací jsme: Dveře mateřské školy byly poprvé otevřeny
v roce 1983, letos jsme oslavili 30. výročí od založení.
Co děláme: S dětmi denně zpíváme, malujeme, čteme
pohádky, učíme se básničky, chodíme ven na školní za-
hradu a do okolí mateřské školy.
Co dále nabízíme: Mateřská školy nabízí svým dětem řadu zá-
jmových kroužků: flétnu, tanečky, angličtinu, logopedii a kerami-
ku. Pro rodiče s dětmi pořádáme loučení s létem s vyřezáváním
dýní, lampionový průvod, vítání jara, vánoční i velikonoční works-
hopy, besídku ke Dni matek. Pro děti pak mikulášskou besídku,
karneval, pyžámkovou noc. Každý měsíc za námi jezdí divadlo
pro děti. Zapojili jsme se do hromadného sbírání plastových ví-
ček na pomoc postiženým dětem. V rámci jedné kampaně jsme
již víčka odevzdali a rádi budeme ve sbírce pokračovat i do bu-
doucna. Máme certifikát Zelená škola, sbíráme použité baterie,
drobné elektrospotřebiče a tonery. Zapojili jsme se do akce Papír
za papír.
Kam jezdíme: Na jaře pravidelně pořádáme školu v pří-
rodě na horách a dvakrát ročně jezdíme na školní výlet na
různá zajímavá místa.
Více informací na webových stránkách školy.
Motto: „Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co
dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole…“

R. Fulghum

*heterogenní – ve třídách jsou děti věkově smíšené

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Paculova 1115/12, Černý Most

112 

4 (heterogenní*) 

6.30–17.30 hod. 

Mgr. Andrea Benešová

281 864 326

ms.paculova@volny.cz

www.mspaculova.cz

Základní údaje o mateřské škole

MŠ PACULOVA
Praha 9 – Černý Most I

34
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Kde nás najdete: Mateřská škola se nachází uprostřed
sídliště Černý Most v těsné blízkosti místní knihovny.
Dveře mateřské školy byly poprvé otevřeny v září 1992. 
Co děláme: Ve dvou třídách jsou děti 3–4,5leté a v dalších
nejstarší děti – předškoláci a děti s odkladem školní docházky.
Děti mají k dispozici mnoho hraček, naučných her, tělový-

chovných pomůcek a rozmanité ven-
kovní vybavení na členité

zahradě. Nemalý dů-
raz je kladen při

všech činnos-
tech na re-
spektování
osobnost i
dítěte. Škola
je zapojena

do celostátní
kampaně na

podporu čtenář-
ské gramotnosti dětí

Celé Česko čte dětem.
Co dále nabízíme: Mateřská škola nabízí řadu zájmových pro-
jektů: flétničku, angličtinu, Šikulku, Tuláčka a Korálek. Velký zá-
jem je také o tanečky Magic Baby, které vede profesionální ta-
nečník (náš jediný externista). V rámci ozdravného programu se
Delfínci účastní plaveckého výcviku a jsme zapojeni do projektu

Zdravý úsměv. Ve školce pracují logopedické asistentky, které
dokáží včas zachytit vadu řeči a doporučí vhodnou nápravu.
K nejhezčím okamžikům v roce u nás patří nejrůznější oslavy
svátků – Čas jablíčkové vůně, Vánoce, karneval, Velikonoce, Den
matek, Den dětí, Loučení se Sluníčkem. Děti se aktivně zapojují
do výzdoby tříd i celé školy, obrázky mají vystaveny ve školní ga-
lerii „Na schodišti“.
Kam jezdíme: Dle zájmu rodičů vyjíždíme na školku v pří-
rodě a nejméně jednou za měsíc se v MŠ uskutečňuje di-
vadelní představení. 
Více informací na webových stránkách školy.
Motto: „Sluníčko svítí všem dětem.“

*heterogenní – ve třídách jsou děti věkově smíšené
**homogenní – ve třídách jsou děti stejného věku

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, ČM

112 

4 (2 homogenní**, 2 heterogenní*) 

6.30–17.00 hod. 

Bc. Ivana Jandová

281 913 402

slunicko-ms@volny.cz

www.msslunickopraha14.cz

Základní údaje o mateřské škole

MŠ SLUNÍČKO
Praha 9 – Černý Most II

Od května do září 2014 bude 
škola rekonstruována. Dojde k zateplení 

fasády, k výměně oken, dveří, k celkové úpravě
vstupu do školy a součástí rekonstrukce bude

i úprava zahrady. V květnu a červnu budou práce
probíhat za provozu, v období letních prázdnin

bude škola uzavřena. Prosíme proto rodiče, aby
z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví svých 
dětí dodržovali pokyny koordinátora BOZP

a omluvili dočasně ztížené 
podmínky provozu.
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Kde nás najdete – MŠ Štolmířská: Dvoupodlažní mateřská škola
Štolmířská se nachází vklidné vilové čtvrti vHloubětíně aobklopuje
ji prostorná vzrostlá zahrada, svenkovní třídou, množstvím herních
prvků, pískovišti a zastřešeným bazénem s filtračním systémem. 
Kde nás najdete –MŠ Šestajovická: Mateřská škola Šestajovická
je od hlavní budovy vzdálena asi 500 metrů. Sídlí vpřízemní budově
v sousedství ZŠ Hloubětínská a Dětského centra Paprsek. Má
menší, avšak funkční zahradu s moderními herními prvky, písko-
višti a cyklistickou dráhou.
Jací jsme: Škola je v provozu od 6. 1. 1964 a v dohledné době se
plánuje její rozsáhlá rekonstrukce. Jsme moderní školkou rodin-
ného typu. Jsme otevření dětem i rodičům, se kterými se setká-
váme i na četných akcích pořádaných právě pro celé rodiny. Při
výchovně-vzdělávací práci s dětmi vycházíme z osobnostně ori-
entovaného modelu výchovy azbohatých zkušeností atradic české
předškolní výchovy.
Co děláme:Uspořádání interiérů mateřské školy je navrženo tak,
aby podporovalo aktivitu dětí při herních aedukačních činnostech.
Škola má bohatě vybavenou dětskou knihovnu. Děti poznávají
okolní svět i prostřednictvím nejrůznějších aktivně prováděných
experimentů, při práci s interaktivní tabulí a také při péči o vodní
želvy a oblovky, které s námi ve třídách žijí. Mateřská škola je fa-

kultní mateřskou školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Co dále nabízíme: Školka také organizuje pravidelné zájmové
kroužky – keramiku, tanečky a cvičení podporující správné držení
těla. Každý měsíc děti navštěvují divadelní představení anejrůznější
tematické výlety a exkurze.
Kam jezdíme: Děti mohou absolvovat celoroční plavecký výcvik,
v zimních měsících se účastní týdenního lyžařského kurzu
a v červnu tráví týden v krásné přírodě u Lipenské přehrady či
v Krkonoších.
Více informací na webových stránkách školy.
Motto: „Školka taková, jak by si ji děti samy vymyslely…“

*heterogenní – ve třídách jsou děti věkově smíšené

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín

56 

2 (částečně heterogenní*) 

6.30–17.00 hod. 

Bc. Zuzana Králová 

281 862 911

skolstol@volny.cz

www.msstolmirska.cz 

Základní údaje o mateřské škole

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Šestajovická 1068/17, Hloubětín (odl. pr.)

56 

2 (částečně heterogenní*) 

6.30–17.00 hod. 

Bc. Zuzana Králová 

281 868 222

ms.sestajovicka@gmail.com 

www.msstolmirska.cz

Základní údaje o mateřské škole

MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ,
MŠ ŠESTAJOVICKÁ
Praha 9 – Hloubětín

V příštím roce se plánuje rozsáhlá 
rekonstrukce školy. Dojde k zateplení fasády, 

střechy, k výměně oken a dveří. Budou provedeny 
rekonstrukce podlah včetně jejich zateplení a rekonstrukce

topení. Tato škola dosáhne po své rekonstrukci
nízkoenergetického standardu. Rekonstrukce bude probíhat od
února do srpna. Po dobu rekonstrukce bude škola přemístěna
do nově vybudovaných prostor MŠ Vybíralova 969. Provoz školy

bude obnoven od 1. 9. 2014.
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Kde nás najdete: Mateřská škola se nachází uprostřed
sídliště Černý Most. Je to budova s moderním vybavením
a krásnou prostornou zahradou s novými hracími prvky.
Jací jsme: Dveře jednopatrové mateřské školy byly popr-
vé otevřeny v roce 1991. 
Co děláme: K moderně vybavené škole patří i školní jí-
delna. Při tvorbě programové nabídky vycházíme ze
školního vzdělávacího programu Duhový svět, který vy-
chází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Cílem naší školy je dovést děti na konci před-
školního období k tomu, aby získaly přiměřenou fyzickou,
psychickou a sociální samostatnost pro další rozvoj
vzdělávání, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu.
Co dále nabízíme: K celkovému rozvoji dětské osobnosti
naše škola nabízí pro děti tyto zájmové kroužky: tělový-
chovný, výtvarný, taneční, výuku hry na zobcovou flétnu,
keramický kroužek a výuku angličtiny. Pravidelně organi-
zujeme besedy s městskou policií. V rámci ekologické vý-
chovy spolupracujeme s ekologickými centry, v zimě kr-
míme ptáčky na zahradě, v každé třídě třídíme odpad.
Naše mateřská škola se účastní preventivního screenin-
gového vyšetření zraku dětí, jsme zapojeni do programu
péče o chrup „Dětský úsměv“. Zapojili jsme se také do
obecně prospěšné sbírky společnosti Fond Sidus. Spolu-
pracujeme s OPPP (testy školní zralosti), spolupracuje se
ZŠ Vybíralova 964/8. Účastníme se akce Barevné korálky

(přehlídka MŠ). Každý měsíc máme kulturní akce: divad-
lo, kouzelníci, cirkus, hudební a naučné pořady pro děti.
V průběhu roku pořádáme řadu akcí: mikulášskou nadíl-
ku, vánoční besídku pro děti a rodiče s pohoštěním (děti
obdrží malý dárek k Vánocům), karneval s diskotékou,
oslavu Dne Země, besídku ke Dni matek s pohoštěním,
oslavu Dne dětí – děti dostanou nanuk a dárek, loučíme
se s předškoláky.
Kam jezdíme: S dětmi každoročně vyrážíme na školní vý-
let a na ekologický výlet. Organizujeme prodloužené vy-
cházky do okolí zaměřené na dopravní a ekologickou vý-
chovu. Celý kolektiv naší mateřské školy se snaží o to,
aby naše děti prožily krásné a radostné dětství s nezapo-
menutelnými a neopakovatelnými zážitky na celý život. 
Více informací na webových stránkách školy.
Motto: „Připravujeme se na život podle ročních období.“ 

*homogenní – ve třídách jsou děti stejného věku

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Vybíralova 967/6, Praha 9 – Černý Most

112 

4 (homogenní*) 

6.30–17.00 hod. 

Mgr. Jarmila Smolíková

281 911 722

msvybiralova@o2active.cz

www.msvybiralova967.estranky.cz

Základní údaje o mateřské škole

MŠ VYBÍRALOVA 967/6
Praha 9 – Černý Most II
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Kde nás najdete: Nacházíme se v klidné části sídliště
Černý Most.
Jací jsme: Jsme mateřská škola, která se poprvé dětem
otevřela v roce 1990. Školka je prostorná a každá třída má
jiný interiér. Místnosti všech tříd mají pracovní a herní
koutky pro skupinovou a individuální činnost dětí. Budova
školy je obklopena velkou zahradou, která je využívána
k pobytu venku v každém ročním období a poskytuje dětem
dostatek možností pro pohybové a zájmové aktivity. Všech-
ny třídy mají své pískoviště a nové zahradní zařízení, které
splňuje všechny požadavky z hlediska bezpečnosti a využi-
telnosti.
Co děláme: Při tvorbě programové nabídky vycházíme ze
školního vzdělávacího programu Náš barevný svět. Filo-
zofie tohoto programu vychází z názvu tříd, které také
symbolizují jednotlivá roční období: zelená – jaro, červe-
ná – léto, žlutá – podzim, modrá – zima. ŠVP se zaměřuje
na všestranný vývoj každého dítěte, klade důraz na samo-
statnost, zdravý životní styl a seznamuje je s multikultur-
ní moderní společností.
Co dále nabízíme: Mateřská škola nabízí pro děti taneční
kroužek Magic Baby a angličtinu pro nejmenší.
Kam jezdíme: Navštěvujeme pravidelně divadla, měst-
ské knihovny. S dětmi každoročně vyrážíme na výlety
a na školky v přírodě. Ve školce také pro děti pořádáme
divadelní, hudební a jiná představení, dále také karneval
a mikulášské představení s nadílkou, vánoční besídku
pro rodiče s posezením a koledami a děti také pravidelně
vystupují ke Dni matek.
Více informací na webových stránkách školy.
Motto: „Chceš-li barvy světa znát, neváhej a pojď si hrát.“

*homogenní – ve třídách jsou děti stejného věku

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Vybíralova 968/4, Praha 9 – Černý Most

112 

4 (homogenní*) 

6.30–17.00 hod. 

Bc. Nina Vatolinová 

281 911 723

reditelna@msvybiralova968.cz

www.msvybiralova968.cz

Základní údaje o mateřské škole

MŠ VYBÍRALOVA 968/4
Praha 9 – Černý Most II

Od 1. 9. 2014 otevíráme dvě nové třídy
pro 56 dětí v sousední budově 

Vybíralova 969, Praha 9 – Černý Most II. 

Mateřská škola má nové dopravní hřiště.
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Kde nás na-
jdete: Ma-
teřská škola
se skládá

ze dvou pra-
covišť – Mateř-

ská škola Zele-
nečská a Mateřská

škola Sadská, která je
označována za detašované pracoviště. Obě budovy se nacházejí
v sídlišti Hloubětín.
Jací jsme – MŠ Zelenečská: Tato mateřská škola byla
otevřena v roce 1962. 
Co děláme v MŠ Zelenečská: Mateřská škola je obklopena
krásnou zahradou, kde mají děti k dispozici 4 pískoviště,
prolézačky, houpačky, zahradní domečky a taktéž mlhoviště.
Jací jsme – MŠ Sadská: Tato mateřská škola byla otevře-
na 18. 10. 2011. Jsou zde 2 heterogenní třídy.
Co děláme v MŠ Sadská: K mateřské škole patří malá
zahrada, která je vybavena pískovištěm, klouzačkou, pro-
lézačkou a mlhovištěm. 
Co dále nabízíme: Obě mateřské školy pracují na stejné
koncepci, mají i stejný program. V souladu se vzdělávacím
systémem a s přihlédnutím k věku dětí nabízíme všestran-
ný rozvoj při malování, modelování, zpěvu, tanci, hrách,
cvičení a pravidelném sportovním pohybu venku. V rámci
environmentálního projektu organizovaného společností
A.S.A., a. s., jsme od března účastníky soutěže „S panem
Popelou“, do které jsme zároveň zapojili rodiče dětí a blíz-
ké okolí. Cílem projektu je svoz papírového odpadu a jeho

třídění. Ve školce nabízíme kurzy anglického jazyka, taneč-
ní kroužek, kroužek plavání, keramiku a dětský aerobik.
Kam jezdíme: Dvakrát ročně jezdíme do Jizerských hor
na lyžařský výcvik a v letním období se vydáváme na
školu v přírodě. Průběžně pořádáme polodenní a celo-
denní výlety, které se nesou nejen ve sportovním duchu.
Snažíme se také objevovat přírodní atraktivity a význam-
ná historická místa. Již druhým rokem pravidelně nav-
štěvujeme solné jeskyně, plavecké bazény a v prosto-
rách naší mateřské školy využíváme saunu. Na jaře
vyrážíme do blízkého statku za koňmi, kde za pomoci hi-
poterapeuta a lidí kolem koní získávají děti nejen vztah,
ale i lásku ke zvířatům. Nezapomínáme ani na návštěvy
divadel a muzeí. V rámci projektu Galerie hl. města Pra-
hy se účastníme výtvarných programů pro MŠ ve stálých
expozicích Národní galerie v Praze.
Více informací na webových stránkách školy.

*heterogenní – ve třídách jsou děti věkově smíšené
**homogenní – ve třídách jsou děti stejného věku

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Zelenečská 500, Hloubětín

99 

4 (3 homogenní**, 1 heterogenní*) 

6.30–17.30 hod. 

PaeDr. Eva Cífková 

281 863 943 

zelenecska@volny.cz 

www.ms-zelenecska.cz 

Základní údaje o mateřské škole

Adresa

Počet dětí

Počet tříd

Provoz MŠ

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Web

MŠ Sadská 530, Hloubětín

48 

2 (heterogenní*) 

6.30–17.30 hod. 

PaeDr. Eva Cífková 

281 869 732

zelenecska@volny.cz 

www.ms-zelenecska.cz

Základní údaje o mateřské škole

MŠ ZELENEČSKÁ,
MŠ SADSKÁ
Praha 9 – Hloubětín

Od června do srpna 2014 bude škola
rekonstruována. Dojde k zateplení fasády, 

střechy, k výměně oken a dveří. V areálu školy 
budou nově vydlážděné chodníčky a provedena

rekonstrukce vstupních schodišť. V červnu budou
práce probíhat za provozu, v období letních prázdnin

bude škola uzavřena. Prosíme proto rodiče, aby
z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví svých dětí

dodržovali pokyny koordinátora BOZP 
a omluvili dočasně ztížené 

podmínky provozu.
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2
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4

5

1

17

18

7

7

2

22

HU

JAH

KYJE

LEHOVEC

HLOUBĚTÍN

MULTIFUNKČNÍ PLOCHY
1 Mochovská
2 Kardašovská
3 Paculova
4 Šebelova
5 nám. Plukovníka Vlčka
6 Skate
7 Pyramida Jahodnice
8 Sadská – Bramborák 

SPORTOVNÍ PLOCHY
1 Vlčkova
2 Bojčenkova
3 Cíglerova
4 Dygrýnova
5 Kpt. Stránského

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
1 Kyjská x Hostavická
2 Horoušanská
3 Poděbradská 548
4 Chvaletická 917
5 Chvaletická 918
6 Splavná
7 Konzumní
8 Generála Janouška DDM
9 Šromova I
10 Šromova II 
11 Generála Janouška
12 Mansfeldova 
13 Vybíralova – Jahoda
14 Kpt. Stránského – Opavie
15 Maňákova
16 Vlčkova
17 Jiráskova čtvrť
18 Jahodnice
19 Vidlák
20 Marešova
21 Šeďova
22 Klánovická
23 U Host. potoka

ROZMÍSTĚNÍ SPORTOVNÍCH PLOCH, DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, 
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15
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6
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23

UTĚ

HODNICE

ČERNÝ MOST

HOSTAVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1 ZŠ Bratří Venclíků
2 ZŠ Generála Janouška
3 ZŠ Hloubětínská
4 ZŠ Chvaletická
5 ZŠ Šimanovská
6 ZŠ Vybíralova

MATEŘSKÉ ŠKOLY
1 MŠ Chvaletická
2 MŠ Jahodnice,
2* MŠ Jahodnice 

(MŠ Osická)
3 MŠ Korálek
4 MŠ Obláček
5 MŠ Paculova
6 MŠ Sluníčko
7 MŠ Štolmířská
7* MŠ Štolmířská 

(MŠ Šestajovická)
8 MŠ Vybíralova 967/6
9 MŠ Vybíralova 968/4
9* MŠ Vybíralova 968/4

(MŠ Vybíralova 969)
10 MŠ Zelenečská
10* MŠ Zelenečská 

(MŠ Sadská)

* Odloučené pracoviště
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ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL V PRAZE 14
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