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DODATEČNÝ ZÁPIS
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JE PŘÍSTUPNÉ I VEŘEJNOSTI

DEN DĚTSKÝCH PRÁV NA KAVKÁCH
Dodatečný zápis se týká dětí narozených do

31. 8. 2011, které spolu s alespoň jedním zákon-
ným zástupcem mají trvalý pobyt na území MČ
Praha 4. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
Zápis je určen především pro děti, které nebyly
umístěny v 1. kole zápisu.

Kde:
– Mateřská škola Alšovy sady, Na Větrově

22, www.msalsovysady.cz
– Mateřská škola Matěchova, Halasova

1069, www.msmatechova.cz 
– Krčská mateřská škola, Tajovského 1309,

www.mstajovskeho.webnode.cz

Termínový harmonogram zápisu:
– vydávání přihlášek 4. června v sídle příslušné

mateřské školy
– příjem přihlášek – datum zápisu 16. 6.

od 13.00 do 17.30 hod.
(v sídle příslušné MŠ)

– oznámení výsledků zápisu do 19. 6. 2014

Po zimní přestávce se opět slavnostně otevře-

lo dětské dopravní hřiště Jánošíkova. Této akce

pod záštitou starosty Pavla Caldra se zúčastnily

také zástupkyně starosty Ivana Staňková a radní

Lucie Michková. Děti si vyzkoušely jízdu zruč-

nosti, proběhly dopravní výchova a testy i ukáz-

ka výcviku policejních psů.

„Vést děti k bezpečnému chování v doprav-

ním provozu je naší velkou prioritou,“ uvedla

zástupkyně starosty Ivana Staňková a její slova

potvrdila i radní Lucie Michková: „Nesmíme za-

pomínat na to, že děti jsou v silničním provozu

nejvíce zranitelné a ohrožené. Prosím, chovejme

se všichni tak, abychom na silnicích nikoho ne-

ohrozili.“ 

Na dětském dopravním hřišti probíhá cílená

výuka dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd

základních škol MČ Praha 4. Kromě toho je

hřiště otevřeno také pro veřejnost, a to vždy

v pátek od 15 do 19 hod. nebo v sobotu a neděli

od 11 do 19 hod. Městská policie se veřejnosti

věnuje každé pondělí a čtvrtek od 14 do 18 hod.

Kromě jízdního kola si s sebou nezapomeňte

vzít helmu! 

Kontakt: ulice Pod Krčským lesem 25, tel.:

724 730 516, e-mail: ddh.janosikova@gmail.com.

ŽÁCI ZŠ MENDÍKŮ POZNÁVALI PARKY
V ZŠ Mendíků se konalo pro-

jektové vyučování Parky MČ

Praha 4, v rámci kterého každá

třída 1. stupně navštívila a pro-

zkoumala jeden z parků.

„Žáci se učili sbírat a zpra-

covávat informace a zároveň

spolupracovali ve skupinách.

Výstupem průzkumu byly

plakáty, které informovaly

o prostředí jednotlivých par-

ků,“ uvedl 1. zástupce starosty

Jiří Bodenlos (ČSSD). Všichni

žáci tak prezentovali svoje po-

znatky a zároveň se seznámili

s prací ostatních tříd.

V ZŠ Mendíků se žáci vzdě-

lávají podle ŠVP „Škola s mosty

do života“. I toto projektové vy-

učování bylo pro všechny dalším

„mostem“ do praktického života.

FOTBALOVÁ
BENEFICE PRO DĚTI

V sobotu 21. 6. se od 10 hodin na hřišti SK

Slovanu Kunratice slaví 90. výročí klubu.

V rámci dne budou sehrány exhibiční zápa-

sy. V jednom z nich nastoupí také tým osob-

ností a děti se zdravotním postižením z KC

Motýlek, jimž připadne výtěžek duelu.

Zajímavý doprovodný program. Info na

www.fotbal-kunratice.cz.

LETNÍ PROVOZ
KNIHOVEN
Provozní doba poboček knihoven
od 7. července do 31. srpna:

■ Krč, Štúrova 64/1282 (Modrý pavilon)

Út 9–16 a Čt 12–19 hod.

■ Michle, Michelská 1/7 (Domov Sue Ryder):

Út 9–16 a Čt 12–18 hod.

■ Novodvorská 151/1013 (KC Novodvorská) 

– Malá půjčovna: St 12–19, Pá 9–16 hod.

■ Pankrác, Na Veselí 5/542:

Út 9–16, Čt 12–18 hod.

■ Spořilov, Postupická 7/2932:

Po 13–19, St 12–19 a Pá 9–16 hod. 

■ Vikova 4/1223: St 12–19, Pá 9–16 hod.

Všechny pobočky uzavřeny 28. 7.–10. 8.

S VÝSTUPY z projektového vyučování se přišel seznámit 1. zástupce
starosty Jiří Bodenlos. Foto: Zdeněk Kříž

Na Škole Kavčí hory proběhl Den dětských

práv na Kavkách. Škola byla celý den otevřena

pro veřejnost, žáci připravili a slavnostně zako-

pali v areálu školy Schránku dětských práv pro

budoucí generace a studenti vypracovali power-

pointové prezentace k problematice dětských

práv, které přednesli mladším kolegům.

Studenti oboru Veřejná správa připravili

prezentaci fiktivního Úřadu práv dětí, za jehož

neexistenci je ČR dlouhodobě kritizována výbo-

rem OSN pro dětská práva. Odpoledne proběhl

jarmark, na kterém bylo možné zakoupit od

dětí z MŠ a ZŠ vyrobená mýdla, dále keramické

výrobky a občerstvení připravené studenty.

Zisk 6663 Kč bude věnován organizaci Nada-

ce Naše dítě a fondu Unicef. 

HLAVNÍM CÍLEM AKCE bylo upozornit na existenci
dětských práv, která vyplývají z Úmluvy o právech dítěte. Foto: Škola Kavčí hory
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