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MŠ K LUKÁM
Název a adresa: Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664/1a, 
142 00 Praha 4 – Libuš
Ředitelka: PaedDr.Miroslava Majerová
Telefon: 261 910 135
E-mail: msklukam@seznam.cz
Internetové stránky: www.sweb.cz/msklukam

Den otevřených dveří: 18. a 19. února 2009, výjimečně je možná indivi-
duální domluva. Objednejte se, prosím, na telefonním čísle 261 910 135 
u ředitelky školy. Ve smluveném čase se vám budeme moci plně věnovat.

Rádi uvítáme všechny děti a jejich rodiče, mající zájem o příjemné prostředí 
a pestrý výchovně vzdělávací program. 
Podrobnější informace o mateřské škole budou vyvěšeny u vchodu k MŠ 
pod nápisem úřední deska, nebo je lze získat osobní návštěvou u ředitelky 
MŠ. Další informace na  www.sweb.cz/msklukam.
Další informace ohledně zápisu budou sdělovány při příjmu přihlášek. 
Garantujeme vysokou úroveň předškolní výchovy a vzdělání.                                                                                      

Barevná spirála loga MŠ K Lukám nazna-
čuje pestrost a rozmanitost vývoje dítěte 
v každém okamžiku předškolního věku, 
jako klíčového období, jako období utvá-
ření budoucí osobnosti.

Spirála znázorňuje vývoj bez potlačování vlastních přirozených potřeb a zájmů. 
Barevné otisky kolem spirály naznačují naši snahu vytvořit stimulující „barevné“ 
prostředí, které bude podporovat zdravý psychický, fyzický, sociální, estetický 
a citový vývoj dítěte v celé jeho rozmanitosti. Předškolní období dává šance, 
které se již ve spirále dalších vývojových období nebudou opakovat. 

Přijímáme děti od 3 do 6 (7) roků.
Mateřská škola zajišťuje celodenní péči o děti – od  6.30 do 17.00 
hod.
Nabízíme pestrý výchovně vzdělávací program, vycházející z požadavků  
rámcového  programu pro předškolní vzdělávání a osobnostně orientova-
ného modelu (respektuje individuální potřeby a možnosti každého dítěte, 
týká se i dětí nadměrně nadaných), 
garantujeme vysoce profesionální přístup a speciální individuální i skupino-
vou péči zajišťovanou odborníky.
Součástí projektu školního vzdělávacího programu je program logopedie 
(“Mluvím, mluvíš, mluvíme“).

NABÍZÍME:
l kvalitní přípravu na ZŠ s ohledem na specifi cké individuální potřeby 

dětí, pod odborným vedením
l příjemné klima po stránce psychosociální, hygienické a podnětné pro-

středí pro činnosti dětí
l pestrý program výchovně vzdělávacích činností s využitím kvalitních 

didaktických materiálů, zaměřený na celkový rozvoj osobnosti dítěte 
s respektováním  individuality

l celodenní stravu založenou na zásadách racionální dětské výživy, pitný 
režim celý den

ZAMĚŘENÍ  ŠKOLY:
MŠ se orientuje na zvýšenou nadstandardní péči věnovanou vývoji správ-
ného mluvního projevu v oblasti: 
l prevence vad mluvního projevu 
l cíleného rozvíjení drobné motoriky a grafomotoriky 
l odstraňování vad mluvního projevu – na škole je logopedická poradna 

vedená speciálním pedagogem ve spolupráci s SPC a PPP
l dětem s vážnějšími poruchami ve vývoji mluvního projevu je věnována 

speciální péče formou individuálního přístupu i v přítomnosti rodičů

l cíleného využívání psychomotorických, smyslových, pohybových a dra-
matických her, her se zpěvem a říkadlem, výtvarných a pracovních 
činností pro všestranný rozvoj dětí

l dle možnosti integrujeme děti se speciálními potřebami, a to převážně 
v oblasti mluvního projevu (i LMD), poruch učení

l velkou pozornost věnujeme také fyzickému rozvoji a upevňování zdra-
ví dětí: program zdravého životního stylu se zařazováním prvků ekolo-
gického myšlení

l podporujeme vlastní tvořivost dětí a jejich tvořivé myšlení 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY:
l kroužek hry na fl étnu (učitelka MŠ) pro rozvíjení správného dýchání, 

hudebního cítění
l kurs anglického jazyka 
l plavecký kurs a sauna 
l taneční kroužek Rytmik (velmi oblíbený)
l kroužek keramiky (velmi oblíbený)

POŘÁDANÉ AKCE PRO VŠECHNY DĚTI:
l cvičení v místní sokolovně pro získání optimální fyzické zdatnosti 

a obratnosti dětí
l kulturní – divadla, kouzelnická vystoupení, koncerty přímo v MŠ, 

besídky (vánoční, jarní, Mikuláš, vánoční slavnosti) tematické výlety, 
ozdravné pobyty – školy v přírodě (dle zájmu rodičů), den dětí s kar-
nevalem, slavnostní rozloučení se školáky

l dle zájmu skupinová návštěva solné jeskyně – zdravé dýchání
l spolupráce s MÚ – vítání občánků (vystoupení dětí),výstavky dětských 

prací, účast na dalších akcích pořádaných MČ Praha-Libuš

Formy spolupráce s rodinou: každodenní styk s rodiči, třídní schůzky 
s odbornými přednáškami nebo přímou ukázkou práce s předškolními 
dětmi, průběžné výstavky dětských prací, individuální konzultace, indi-
viduální logopedická práce i v přítomnosti rodičů, možná pomoc rodičů 
při oslavách Dne dětí, koncert nebo divadelní představení pro děti i jejich 
rodiče,vánoční slavnosti a také společné rozloučení s MŠ na konci školního 
roku i s pohoštěním, možnost zapůjčení odborné literatury rodičům dětí,
logopedické a výchovné poradenství přímo v mateřské škole (speciální 
pedagog v MŠ).

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
V roce 2008 proběhla rozsáhlá rekonstrukce vybavení školní zahrady dle 
požadavků EU za účelem možnosti plného využívání zahrady pro relaxační 
a pohybové aktivity dětí (z druhé strany budovy MŠ). V roce 2008 naše 
MŠ reprezentovala městskou část v celopražských Sportovních hrách dětí 
předškolního věku. O krátké ukázky práce s dětmi je možné požádat 
přímo v MŠ (videoprezentace).

Miroslava Majerová, ředitelka MŠ K Lukám
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MŠ KE KAŠNĚ 
Název a adresa: Mateřská škola Ke Kašně, Ke Kašně  334, 
142 00 Praha 4 – Písnice
Ředitelka: Jana Vosátková
Telefon: 261 911 449
E-mail: vosatkova.mskekasne@quick.cz
Internetové stránky: www.mskekasne.cz

Naše mateřská škola se nachází v krásné přírodní lokalitě a z toho vyplývá 
naše celkové zaměření výchovně-vzdělávacího programu: vztah k přírodě 
– ekologie – vývoj zdravého a po všech stránkách vyrovnaného jedince.

Budova MŠ je umístěna uprostřed velké zahrady, která poskytuje dětem 
bohaté vyžití – pískoviště (kryté dřevěnou pergolou), houpadla, dřevěný 
altán a chaloupka, dřevěné sportovní nářadí se skluzavkou, kladinka, lávka, 
auto a autobus, plastové hračky – domeček, mašinka, skluzavka, houpač-
ky, průlezky. Můžeme se též pyšnit krásným hřištěm s umělým povrchem 
(bezpečný na dopad) na míčové hry i jízdu na koloběžkách. Na zahradě je 
kopec, na kterém v zimě můžeme bobovat.

Naše MŠ je dvoutřídní, 1. třída „želvičky“ je třídou smíšenou – děti ve věku 
3–5 let, 2. třída „slůňata“ je třídou předškolní. Pracujeme podle nově vznik-
lého rámcového programu. Jak jsem se již zmínila na začátku, náš výchovně 
vzdělávací program je zaměřen na vztah k přírodě – ekologii jako celku. 
Okolí MŠ je bohaté na možnosti poznávání a pozorování přírody – vyjíž-
díme na výlety do okolních oblastí. Každý rok pravidelně jezdí předškolní 
třída na ozdravný pobyt do hor. Utužovat své zdraví mohou děti také na 
plaveckém kurzu v Axe, kam dojíždějí se svými učitelkami. Všichni víme, 
jak děti milují pohyb a u nás je jim to umožněno v aerobickém kroužku 
lektorky Michaely Havlíčkové-Černé „Tanečky s Míšou“. Pro ty zvídavější zde 
máme vzdělávací kurz anglického jazyka, vedený profesionální lektorkou. 

Děti se také chtějí bavit a obohacovat se kulturně, a proto k nám každý 
měsíc přijíždí divadla, kouzelník nebo cirkus. Několikrát do roka vyjíždíme 
do „kamenných“  divadel (např. Divadlo U Hasičů, Divadlo V Dlouhé) na 
dětská představení.

Na závěr bych chtěla podotknout, že celý kolektiv MŠ, jak pedagogických 
pracovnic, tak provozních pracovnic, se maximálně snaží, aby každá dětská 
dušička, která se nachází v mateřské škole, byla spokojená a čas, který tu 
tráví „bez mámy“, byl pro ni co nejpříjemnější. A když máma odpoledne 
dorazí a zeptá se „…tak jak jsi se měl...“ a děcko odpoví třeba „…dobře, 
bylo to tu fajn…“, to je pro nás to nejvyšší ocenění – absolutní spokojenost 
dítěte a jeho rodičů.

Pavlína Jindrová, učitelka MŠ Ke Kašně
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MŠ LOJOVICKÁ
Název a adresa: Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, 
142 00 Praha 4 – Libuš
Ředitelka: Ivana Sýkorová
Telefon: 241 471 378
E-mail: sykorova.mslojovicka@seznam.cz
Internetové stránky: www.mslojovicka.cz

Dělá nám radost, když můžeme dělat radost

Vážení rodiče, 
blíží se doba zápisů do mateřských škol, doba velké změny pro vaše dítě 
i pro vaši rodinu. 
Ke spokojenosti a k úsměvům ve vašich tvářích bezpochyby přispívá i vědo-
mí, v jakém prostředí vaše dítě čas ve školce bude trávit a kdo vás na 
několik hodin denně nahradí. Proto mi  dovolte, abych vás pozvala k nám 
do Mateřské školky Lojovická. Přijďte se podívat, přijďte načerpat pozitiv-
ní energii. Přivítá vás krásné prostředí, živě vymalované třídy, prostorná 
a herními prvky špičkově vybavená zahrada. Pochlubíme se vám výtvarnou 
výstavou prací našich dětí. Věřím, že na vás zapůsobí mile  i celý pracovní 
kolektiv. V naší školce pracuje šest učitelek a pro všechny je jejich práce 
koníčkem. Děti to cítí, a proto mají svoji Danu, Radku, Jarku, Helenku, 
Marušku a Lidušku za to rády, a do školky se těší. Nešlo by to ani bez naší 
školnice Martiny a paní uklizečky Hanky, jezdí s námi na výlety a školky 
v přírodě a díky nim máme krásně čisté a upravené třídy. Vykouzlit takové 
kombinace, aby si všechny smysly přišly na své, to doopravdy umí jen naše 
paní kuchařky Ivetka a Janička. 
Vstup dítěte do MŠ patří k významným událostem v životě dítěte a my 
to víme. 
Budeme se na vás těšit v Mateřské škole Lojovická, Lojovická 557/12, 
Praha 4 Libuš, na Dni otevřených dveří 19. 2. 2009 od 8.00 do 10.00 a od 
15.00 do 16.30 a na doprovodné akci k zápisu na Hracím dopoledni, a to 
3. 3., 5. 3. a 10. 3. od 9.00 do 11.00. Na tuto akci je třeba, pro velký 
zájem, se předem objednat na tel. č. 241 471 378, osobně a nebo e-mai-
lem sykorova.mslojovicka@seznam.cz  Veškeré podrobné informace získáte 
i na www.mslojovicka.cz                                       

Ivana Sýkorová, ředitelka

TŘI TŘÍDY V MATEŘSKÉ ŠKOLE LOJOVICKÁ

Výtvarná třída –  Kytička
Ve třídě Kytička se věnujeme všem činnostem, které harmonicky rozvíjejí 
osobnost dětí. Nejraději ale kreslíme a malujeme. Děti mají k dispozici 
výtvarný ateliér, kde si dle zájmu a beze spěchu mohou tvořit na volné 
nebo dané téma. Nabízíme dětem možnost využití nových, méně obvyklých 
výtvarných technik i práce s přírodními materiály, které prezentujeme na 
výtvarných soutěžích. Vedeme děti k tomu, aby se nebály výtvarně vyjádřit 
své pocity a zážitky. Pro předškolní děti organizujeme výtvarný kroužek. 
Pracují na časově náročnějších výtvarných „dílech“ složitějšími technikami 
nebo kombinují několik technik dohromady. V Kytičce samozřejmě také 
zpíváme, tančíme, cvičíme, učíme se básničky, povídáme si, chodíme do 
přírody, ale hlavně si hrajeme. Jsme rádi, když děti do naší MŠ chodí rády, 
když jsou spokojené a všechny činnosti probíhají v příjemné a radostné 
atmosféře.

Marie Holerová a Ludmila Likavčanová, učitelky

Pohybově-relaxační třída – Sluníčko
U Sluníček kamarádi zacvičí si vždycky rádi. Sportujeme, ne pro vítězství, 
ale pro radost. Po celý den mají děti možnost pohybového vyžití a tím 
zlepšování fyzické kondice, proložené důležitou relaxací. Mezi oblíbené 
patří hudebně-pohybové hry, tanečky, prvky jógy, obruče, kuželky, šviha-
dla, z nářadí pak žebřiny, kladina, trampolína. Favoritem je však padák. 
Jsme šikovní na bruslích, jde nám  plavání a cvičení ve velké tělocvičně se 
nebojíme. Devizou je pak lesopark, který máme u nosu a poskytuje nám 

spoustu sportovních zážitků. Rádi jezdíme na koloběžkách, ale často si 
také zazpíváme, baví nás malování, výlety a vyprávění pohádek. Zajímáme 
se o všechno kolem nás. 

Helena Böhmová a Jaroslava Klášterková, učitelky

Hudební třída – Čtyřlístek
Čtyřlístek nabízí dětem zvýraznění v hudební oblasti. V praxi to znamená, 
že ze třídy často uslyšíte melodie všeho druhu – ať ve formě audio nahrá-
vek, anebo přímo vlastní dětské realizace. Děti se učí  písničky, které běž-
ně neznají, stále mají k dispozici různé hudební nástroje. Hudba se prolíná 
do všech činností, ať ve formě poslechu hudby, hudebních pohádek, cviče-
ní při hudbě, anebo v hudebním kroužku, který v rámci rozšíření hudební 
náplně probíhá jednou týdně (ten mohou navštěvovat i děti z ostatních 
tříd). Malí zpěváčci vystupovali např. na Vítání občánků, potěšili rodiče při 
koncertu a nechyběli na hudební soutěži. To vše si však žádá pochopení 
rodičů a potažmo umožnění účasti dětí na těchto akcích, které znamenají 
pro děti opravdu významnou událost a hlavně zúročení jejich snažení. 
Předpokládáme samozřejmě, že hudební třídu nebo kroužek navštěvují 
děti, které mají k této oblasti vztah a zpívají rády – pak je radost podob-
né vystoupení shlédnout a právě nadšený dětský projev je nám největší 
odměnou.   

Radka Juránková a Dana Fáberová, učitelky 
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MŠ MEZI DOMY
Název a adresa: Mateřská škola Mezi Domy, Mezi Domy  373,  
142 00 Praha 4 – Písnice   
Ředitelka: Irena Procházková
Telefon: 261 910 122, 605 254 028
E-mail: p.irena@volny.cz
Internetové stránky: www.skolka.nalibusi.cz
Provoz:    6.45 – 17.00 hod.        
Školné:   600,- Kč měsíčně  
Stanovená částka se za dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ nesnižuje! 
Stravné:  t. č. 27,- Kč  
Změna v zařazení do sítě škol od 1. 9. 2009: Od školního roku 
2009/2010 by měla MŠ Mezi Domy fungovat jako mateřská škola čtyř-
třídní se dvěma vzdělávacími programy. Dle možností si budou moci 
rodiče vybrat ze dvou vzdělávacích programů:

Program Montessori
Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

l Děti jsou zde věkově smíšené. Učí se tak vycházet s dětmi různého 
věku a různých schopností a respektovat práci a prostor ostatních (sou-
rozenci pohromadě).

l Třída je vybavena pomůckami Montessori, které pomáhají hravou formou 
rozvíjet schopnosti i dovednosti každého dítěte. Pomůcky na sebe navazu-
jí, a protože se stejnými nebo podobnými pomůckami se dítě setká i v ZŠ 
Montessori  (Meteorologická 191, Praha 4 – www.zsmeteo.cz, ), je jeho 
přechod do ZŠ jen malým krůčkem k dalšímu poznávání. Dítě si pomůcky 
vybírá samo a pracuje s nimi samostatně nebo v malé skupince.

l Učitelka je pro dítě partnerem, který mu pomůže (bude-li o to požádán) 
a který nenásilnou formou motivuje dítě k jednotlivým činnostem. Dítě 
tak získává nezávislost, sebeúctu i úctu k ostatním.

l Každý den se scházíme v kruhu (elipse), kde dostane každý svůj prostor 
ke sdílení. Povídáme si o věcech, které nás zajímají, zpíváme nebo se 
něco nového dozvíme.

l Rodiče mají volný přístup do třídy. Společně s nimi prožíváme všechny 
události v MŠ (Vánoce, Den matek atd.). Hodně nám pomáhají při 
přípravě pomůcek a společných akcí.

l 18. 2. 2009 máme den otevřených dveří – od 8.00 do 10.00 hod. Jinak 
máte možnost přijít si s dítětem pohrát po individuální domluvě s p. 
učitelkami na tel. č. 732 503 887, 244 401 514,  242 446 600.

Program se zaměřením na  sportovní aktivity a specifi cké činnosti,  sou-
visející s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových doved-
ností, podporující u dětí zdravý životní styl   

V tomto programu preferujeme:
l Hru – jako přirozenou potřebu dítěte, která je i základní metodou vzdě-

lávání dětí předškolního věku. Při hře se dítě učí, aktivizuje se, modeluje 
životní situace, cvičí základní dovednosti, rozvíjí vyjadřování, hudební 
i výtvarné vlohy a kompenzuje si náročnost současného života.

l Pohyb – je pro dítě prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si pora-
dit s okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohybem je pěstována 
orientace v tělním schématu, orientace v prostoru, rovnováha a koordi-
nace, jemná motorika, schopnost soustředit se – tedy vlastnosti, které 
jsou prevencí poruch učení. U šestiletých dětí je motorická vyspělost 
jedním z dominantních kritérií školní zralosti. Pohybová aktivita v před-
školním věku je důležitým faktorem všestranného rozvoje dítěte. 
Díky odvaze a nadšení pracovnic patří již několik roků v naší školce 
k nadstandardním aktivitám pravidelné cvičení na nářadí v TJ Sokol 
Libuš, delší turistické vycházky a výlety, jízdy na tříkolkách, koloběžkách, 
ale i kolech (k zajištění bezpečnosti dětí je předpokladem ukázněné 
chování, reakce na povel a spolupráce s rodiči).
I proto jsou děti v tomto programu  rozděleny do tříd podle věku 
a fyzických možností. 

l Vzdělávání – probíhá především na základě prožitkového učení, se 
zaměřením na citlivé střídání spontánních a řízených činností, s využitím 
velkého množství didaktických pomůcek a materiálů. Uskutečňuje se 
při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskyt-
nou, které si učitelka plánuje. Cílem vzdělávání je rozvíjet samostatné 
a zdravé děti cestou přirozené výchovy, na základě jejich možností, zájmů 
a potřeb. Důraz je kladen na rozvoj zdravých životních návyků a postojů, 
na rozvoj osobních a citových vlastností. Děti by si měly trvale osvojit 
soubory dovedností, poznatků, prožitků, zkušeností a hodnot a měly by 
být připraveny je uplatňovat v dalším vzdělávání i v životě. 
Velký důraz je kladen na to, aby děti svůj první důležitý krok do 
života – úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ zvládly zcela bez problémů 
a radostně.

l Během roku je dětem zajišťován dostatek kulturních akcí a společných 
oslav a setkání – Mikuláš s nadílkou, Vánoce, hledání pokladu na školní 
zahradě, přespání ve školce, karneval, MDD… 
V každém z těchto programů se budeme snažit o to, aby MŠ nebyla 
posuzována jako místo, kam se děti dávají na „ohlídání“, ale aby si zde 
prožívaly plnohodnotně svůj dětský věk, aby všechny děti prošly naší 
mateřskou školou v psychické pohodě a prožily si své dětství aktivně, 
svobodně a radostně. I nadále budeme pro všechny zájemce pořá-
dat placené kurzy angličtiny, keramiky, fl étny, plavání nebo saunování, 
ozdravný pobyt mimo Prahu.

Hledáte pro své dítě „tu správnou školku“?
Máte jasnou představu, co vaše dítě potřebuje a co si pro něj přejete i vy? 
Potřebujete  se poradit? Potřebujete více informací, které zde chybí? 
Přijďte se k nám podívat a seznámit se s prostředím, kde by mohlo vaše 
dítě trávit aktivně svůj volný čas.  

Den otevřených dveří: 18. 2. 2009 v době od 8 do 10 hod. a od 15 do 
17 hod. Návštěva MŠ v jiném termínu je možná pouze po domluvě – tel. 
261 910 122 
Těšíme se na vás.

Irena Procházková s kolektivem zaměstnanců


