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Tibor Švec, starosta obce

editorial

Vážení čtenáři,

Přeji vám příjemné čtení a pevné 
zdraví!

Aktuální informace vám stále 
přinášíme na našem FB profilu 
www.facebook.com/vestecuprahy 
a na webových stránkách 
www.vestec.cz

Věřím, že mnozí z vás si rádi čtou 
zajímavé články od naší 
kronikářky Blanky Paškové 
o historii Vestce, v tomto vydání 
výjimečně článek nenajdete. 
Věřím, že v příštím čísle už zase 
bude mít možnost si přečíst 
zajímavosti z naší historie.

v ruce právě držíte březnové 
vydání Vesteckých listů. A jaké 
informace se v něm dozvíte?
V rubrice Aktuálně najdete 
informace o plánované výstavbě 
retenčních nádrží, které zlepší 
naše životní prostředí. Retenční 
nádrže slouží k zachytávání 
dešťové vody, ochlazují své okolí 
a je díky nim možné lépe 
regulovat tok dešťových vod, 
především z přívalových dešťů. 
A také se stávají cílem procházek, 
jak můžeme vidět u současné 
nádrže u cyklostezky na Kunratice.

Nastává období zápisů, které 
vzhledem k aktuální situaci bude 
probíhat v distanční formě. 
Informace o zápisu do základních 
škol najdete v rubrice Z obce. 
Můžete si vybrat z několika škol, 
pro nejmenší děti, které budou 
chodit na ZŠ Campanus, máme 
opět připravený školní autobus 

a také máme nastavenu linku 326 
pro zajíždění na zastávku u školy. 
K zápisu do mateřské školy jsou 
informace uvedeny přímo 
v rubrice školky, kde se také 
dozvíte, jak v současné době 
probíhá výuka v distanční podobě. 
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ź Z knihy událostí

NOVÉ VODNÍ PLOCHY 
a pokračování výsadby stromů ve Vestci

Do mokřadu bude svedena 
i dešťová voda z nové výstavby 
mezi ulicemi Na Spojce a Na 
Suchých. Druhý mokřad 
vybudujeme na louce za školkou, 
vedle nově vysazených třešní. Oba 
mokřady budou přirozeně 
zakomponovány terénními 
úpravami do okolí, doplněny 
okolní výsadbou a věříme, že se 
stanou oblíbenými vycházkovými 
místy pro občany Vestce.

 letošním roce budeme Vpokračovat v přípravě dvou 
retenčních nádrží na území 

obce, obě budou na místech, kde 
historicky byly přirozené mokřady, 
které jsou vyznačené 
i v historických mapách Vestce. 
Jeden mokřad bude v remízku 
u ulice Na Spojce, hned vedle 
strouhy s dešťovou vodou, se 
kterou bude propojena do jedné 
vodní plochy. V této lokalitě 
dochází po větších deštích nebo 
při tání sněhu k tomu, že je plocha 

pod ulicí Na Spojce směrem 
k Praze plná velkých kaluží.
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ź Sčítání 2021
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ź S novými dopravními stavbami dostane Praha 
konečně i jednotný orientační systém



tel.: 241 931 732
email: redakce@vestec.cz

šéfredaktor Vesteckých listů
Marek Kowalewski

redaktorka Vesteckých listů
Lenka Kowalewski

14

6

13

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA10

ź Jak dětem říci o rozvodu?

Z OBCE7

ź Zápisy do ZŠ pro školní rok 2021/2022

5březen 2021

AKTUÁLNĚ

Vydání březen 2021 vyšlo 28. 3. 2021

tiráž

MATEŘSKÁ ŠKOLA14

ź Organizace zápisu do Mateřské školy Vestec
ź Mateřská škola v současnosti bohužel uzavřená.

OBECNÍ POLICIE12

ź Z knihy událostí

NOVÉ VODNÍ PLOCHY 
a pokračování výsadby stromů ve Vestci

Do mokřadu bude svedena 
i dešťová voda z nové výstavby 
mezi ulicemi Na Spojce a Na 
Suchých. Druhý mokřad 
vybudujeme na louce za školkou, 
vedle nově vysazených třešní. Oba 
mokřady budou přirozeně 
zakomponovány terénními 
úpravami do okolí, doplněny 
okolní výsadbou a věříme, že se 
stanou oblíbenými vycházkovými 
místy pro občany Vestce.

 letošním roce budeme Vpokračovat v přípravě dvou 
retenčních nádrží na území 

obce, obě budou na místech, kde 
historicky byly přirozené mokřady, 
které jsou vyznačené 
i v historických mapách Vestce. 
Jeden mokřad bude v remízku 
u ulice Na Spojce, hned vedle 
strouhy s dešťovou vodou, se 
kterou bude propojena do jedné 
vodní plochy. V této lokalitě 
dochází po větších deštích nebo 
při tání sněhu k tomu, že je plocha 

pod ulicí Na Spojce směrem 
k Praze plná velkých kaluží.

AKTUÁLNĚ55

ź Nové vodní plochy a pokračování výsadby stromů ve 
Vestci

ź Sčítání 2021

PID9

ź S novými dopravními stavbami dostane Praha 
konečně i jednotný orientační systém



6 březen 2021 7březen 2021
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V loňském roce jsme psali 
o provádění kontroly 
a udržovacích řezech všech 
stromů na ulici Vestecká. Během 
této kontroly byl bohužel zjištěn 
havarijní stav u dvou vzrostlých 
jasanů, na které jsme dostali 

posudek s doporučením 
odstranění stromů do konce 
března, ještě před zahájením 
hnízdění ptactva. Stromy jsme 
porazili v sobotu 20. března, na 
jejich místě bude provedena nová 
výsadba. Stupeň poškození 
kořenového systému jednoho ze 
stromů vidíte na fotografii.

Po výsadbě Aleje svobody předloni 
se 132 stromy a loňské výsadbě 
100 stromů v zelené páteři obce 
na louce za školkou bude 
i v letošním roce pokračovat další 
výsadba stromů na pozemcích 
zelené páteře a věříme, že po 
opadnutí pandemie budeme moci 
stromy vysázet opět společně.

ak jsme vás informovali už Jv minulém vydání listů, 
probíhá aktuálně sčítaní lidu, 

domů a bytů. Do 9. dubna máte 
možnost se sečíst v on-line formě, 
veškeré informace najdete na 

stránkách https://www.scitani.cz/ 

V případě, že se do tohoto data 
nestihnete sečíst v elektronické 
podobě, bude potřeba vyplnit 
listinný sčítací formulář.

ZÁPISY DO ZŠ 
pro školní rok 2021/2022

Z OBCE

Obec Vestec bude ve školním roce 
2021/2022, stejně jako 
v předchozích letech, zajišťovat 
školní spoj k základní škole 
Campanus. Ranní spoj je 
zpoplatněn a je určen žákům 
prvních a druhých tříd, odpolední 
spoj je zdarma a mohou jej 
využívat všichni žáci navštěvující 
ZŠ Campanus. Pro starší žáky je 
zajištěna doprava do ZŠ Campanus 
prodloužením několika ranních 
spojů linky 326 do zastávky 
U Kunratického lesa.

 povinnému školnímu Kvzdělávání budou ve 
školním roce 2021/2022 

přijaty děti, které do 31. 8. 2021 
dovrší šest let věku, dále děti po 
odkladu školní docházky a děti 
narozené v období 1. 9. 2015 až 
30. 6. 2016, pokud splní zákonem 
stanovená kritéria. 

Obec Vestec má uzavřenou 
smlouvu o spolupráci s celkem 
pěti základními školami v Praze 
11. Dítě můžete přihlásit i do více 
základních škol. Zápisy v těchto 
školách budou probíhat ve dnech 
7. a 8.dubna 2021.

http://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 

http://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 

http://www.zskaterinky.cz/index.php/zapis-do-1-tridy/
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
https://www.kvetnak.cz/cz/zapisy-do-1-trid

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 
https://www.zsmikulova.cz/predskolaci/

Kritéria jednotlivých základních škol pro přijetí dítěte ve školním roce 
2021/2022 jsou zveřejněna na jejich webových stránkách:
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ź osobním podáním ve škole (čas 
lze rezervovat již při vyplňování 
žádosti).

K žádosti o odklad školní 
docházky zákonný zástupce 
dokládá doporučení školského 
poradenského zařízení a zároveň 
odborného lékaře nebo klinického 
psychologa.

Vygenerovanou žádost lze do ZŠ 
doručit jedním z následujících 
způsobů:

ź poštou (rozhodující je datum 
podání na poštu),

ź datovou schránkou (není nutné 
žádost tisknout),

Rozhodnutí o výsledku přijímacího 
řízení bude zveřejněno na portálu 
městské části Praha 11, případně 
na webu a vývěsce příslušné školy 
do 30 dnů od dne zápisu. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání bude 
předáno nebo zasláno na adresu 
zákonného zástupce. Proti 
rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne 
oznámení podat odvolání 
k Magistrátu hl. m. Prahy 
prostřednictvím ředitele základní 
školy.

Městská část Praha 11 spouští 
letos pilotní projekt 
elektronického systému zápisu do 
základních škol, jehož 
prostřednictvím zákonný zástupce 
dítěte vyplní elektronickou žádost 
k zápisu do ZŠ a následně ji doručí 
do zvolené ZŠ. Pro získání žádosti 
je nutné znát číslo pojištěnce 
(dítěte). Každé žádosti bude 
přirazen jednoznačný číselný 
identifikátor, pod kterým bude 
dítě dále vedeno v přijímacím 
řízení. Systém je přístupný od 
1.dubna 2021 na adrese 
https://zapisdozspraha11.praha.eu/. 

ź e-mailem s elektronickým 
podpisem zákonného zástupce,

K žádosti je potřeba doložit také 
prostou kopii rodného listu dítěte, 
kartičku zdravotní pojišťovny, 
občanský průkaz zákonného 
zástupce, popř. doklad o trvalém 
pobytu dítěte, pokud je tato 
adresa odlišná od trvalého pobytu 
zákonného zástupce.

S NOVÝMI DOPRAVNÍMI STAVBAMI DOSTANE 
PRAHA KONEČNĚ I JEDNOTNÝ ORIENTAČNÍ SYSTÉM

 Praze vyrostou nové Vdopravní stavby. Cestující 
budou moci využít metro D, 

vlakové spojení na Letiště Václava 
Havla Praha a do Kladna nebo 
nové trolejbusové a tramvajové 
tratě. Z Podbaby do Bohnic se 
rychle a pohodlně dopraví 
lanovkou. Do města tak přibydou 
nové přestupní stanice a nové 
zastávky a tím i nové nároky na 
orientaci cestujících. Hlavní město 
proto připravilo modernizaci 
orientačního systému v pražských 
ulicích. Cestující přehledně 
provede od nástupiště v metru, 
přes vestibuly do stanic vlaků 

a zastávek autobusů a tramvají. 
Řidiči lépe najdou volná parkovací 
místa na parkovištích u MHD. 
Nebude se měnit jen vzhled, ale 
zejména kvalita a rozsah 
poskytovaných informací, které 
lidé dostanou v modernější 
a srozumitelnější formě. 
Schválená realizační studie 
podrobně definuje, jak bude 
Jednotný informační systém 
fungovat. Na konkrétní podobu 
orientačních prvků bude vypsána 
graficko-designerská soutěž.

Z OBCE

Rozvoj aplikace PID Lítačka

Velký rozvoj čeká také aplikaci PID 
Lítačka. Ta je dnes hlavním on-line 
nástrojem pro cestování veřejnou 
dopravou v Praze i v regionu. Lidé 
v ní najdou spojení, získají 
informace o výlukách nebo si 
koupí on-line své jízdenky. Do 

budoucna by měla sloužit jako 
chytrá navigace včetně přehledné 
orientace ve složitých přestupních 
uzlech i jako osobní průvodce na 
každodenních cestách díky 
personalizovaným notifikacím 
o aktuálních změnách nebo 
mimořádnostech.

PID
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JAK DĚTEM ŘÍCI O ROZVODU?

Jak takový rozhovor 
načasovat? 

ozvod rodičů je pro děti Rnáročný, jak moc je ale 
poznamená, záleží také na 

tom, jak k tomu rodiče přistoupí.   
Důležité je mít na paměti, že 
situace okolo rozvodu je náročná 
i pro rodiče samotné. Ve hře je 
spousta emocí a často 
i nedořešených otázek. Rodiče se 
proto někdy vyhýbají tomu, aby si 
s dětmi na toto téma promluvili, 
bojí se, jak budou reagovat a zda 
jim to neublíží. Nutno dodat, že 
děti jsou velmi vnímavé a existuje 
poměrně velká šance, že už delší 
dobu pozorují, že se doma mezi 
maminkou a tatínkem něco děje, 
něco není v pořádku. Protože 
žádné bližší informace nemají, 
dostává se ke slovu jejich fantazie 
– přemýšlí, co se to vlastně děje 
a jestli za to třeba nemohou ony. 

V případě, že jste se s partnerem 
na rozvodu dohodli, nemá cenu 
rozhovor s dětmi odkládat. Jednak 
proto, že mohou být současnou 
situací velmi zmatené, ale také 
proto, že odkládáním se zvyšuje 
riziko, že o rozvodu poví dítěti 
někdo jiný. Ať už cíleně nebo 
náhodou.

Rozhodně se nedoporučuje na dítě 
všechno vychrlit v návalu 
prvotních emocí. Nejprve si rozvod 
zpracujte vy sami. Je možné, že 
jste kvůli tomu smutní nebo 
naštvaní a že chcete tyto emoce 
s někým sdílet. To je v pořádku. 
Obraťte se na přátele nebo 
příbuzné. Nikoli na dítě. Stejně tak 
není vhodné stavět dítě do situace, 

Reakce dětí bývají různé a liší 
se v závislosti na věku. 
Menší děti si rozvod často vyčítají 
a obviňují sami sebe. Je velmi 
důležité, abyste jim zdůraznili, že 
nic z toho není jejich vina a že jej 

oba máte stále rádi. Na tom, že 
jste jeho rodiči se nic nemění. 
Starší děti pak mají tendenci 
hledat viníka v jednom z rodičů. 
Některé děti budou plakat, jiné se 
budou vztekat. Možná vás váš 
potomek překvapí pozitivní reakcí 
a odpovědí, že to bude lepší, 
protože slyší, že se pořád hádáte. 
Může se ale taky stát, že si dítě po 
rozhovoru odejde prostě hrát, jako 
by se nic nestalo. Nebojte se ho 
zeptat, zda pochopilo, co to 
všechno vlastně znamená nebo 
o čem teď přemýšlí.

kdy by mělo rozhodovat za vás. 
„Co myslíš, měli bychom to 
s tatínkem ukončit?“  Opět – své 
pochybnosti a nejistoty v tomto 
případě proberte spíše s dobrým 
kamarádem, příbuzným nebo 
psychologem, nikoli s dítětem. 
Nedoporučuje se rozhovor 
o rozvodu začínat před spaním 
nebo těsně před odchodem do 
školy.

Ve dvou nebo každý zvlášť? 
Toť otázka. Pokud to jde, zkuste 
být u rozhovoru oba. Domluvte se, 
co a jak dítěti chcete říct. Není 
potřeba zacházet úplně do všech 
detailů, ale doporučujeme říct 
dítěti pravdu. Dejte mu čas, aby 
všechno vstřebalo a určitě se 
připravte na případně otázky. Je 
možné, že jich bude spousta. 
Neslibujte nesplnitelné, jen abyste 
dítě uchlácholili, protože dítě si 
tyto sliby bude pamatovat. 
V případě, že si neumíte 
představit, že by společný 
rozhovor proběhl bez hádek, měl 
by s dítětem promluvit ten, který 
je schopen celou situaci vysvětlit 
v klidu. Vyhněte se jakékoli citové 
manipulaci s dítětem nebo 
ponižování a očerňování druhého 
partnera, který u rozhovoru není 
přítomen.

Na závěr si pojďme shrnout to 
nejdůležitější. 
Jak dítěti rozvod oznámíte, bude 
mít vliv na to, jak moc ho celá 
situace poznamená. Zlatým 
pravidlem je, abyste se snažili být 
během rozhovoru klidní a vyhnuli 
se křiku a hádkám. Ty jsou 
bohužel v tomto napjatém období 
časté. Rozvod je samozřejmě 
náročný i pro vás a máte-li být 
před dítětem v klidu, je potřeba, 
abyste mysleli i na sebe. Nebuďte 
na to sami – proberte situaci 
s přáteli, promluvte třeba s těmi, 
kteří si už podobnou situací prošli. 
Využít můžete i speciální 
rodičovské linky nebo se poradit 
s psychologem.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
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Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE

Řídil i přes uložený zákaz

Dne 23. 2 2021 prováděla hlídka 
strážníků hlídkovou činnost v obci 
Popovičky, když si před rodinným 
domem všimla vozidla tovární 
značky Mercedes. Na místě řidiče 
seděl muž, kterého strážníci znali 
již z předchozího řešení událostí 
a věděli, že má vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel. Muž se 

vzápětí ani nerozhlédl 
a s vozidlem vyjel na komunikaci. 
Hlídka se za vozidlem rozjela, toto 
zrychlilo a několikrát prudce 
zabočilo, kdy po cca kilometru 
zastavilo a bylo vidět, že řidič 
přelézá z místa řidiče do zadní 
části vozidla. Hlídka muže 
ztotožnila a provedla lustraci, kdy 
se skutečnost, že má zákaz, řízení 
potvrdila. Muž sdělil, že vozidlo 
řídila manželka a z místa odešla 
i přesto, že se na místě nacházel 
sám a událost byla zaznamenána 
na kameře umístěné na čelním 
skle služebního vozidla. Celá věc 
byla na místě předána přivolané 
hlídce PČR Kamenice k dalšímu 
šetření pro podezření z trestného 
činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí.

Řidič pod vlivem návykových 
látek 

Dne 13. 3. 2021 prováděla hlídka 
pravidelnou kontrolní činnost 
v obci Zlatníky-Hodkovice. 
V odpoledních hodinách si 
strážníci všimli protijedoucího 
vozidla a na místě řidiče spatřili 
muže, o němž věděli, že je 
uživatelem návykových látek. 

Vozidlo bylo proto pro podezření 
ze spáchání přestupku zastaveno.
S řidičem byla provedena dechová 
zkouška s negativním výsledkem. 
Test na přítomnost návykových 
látek však vyšel pozitivně na 4 ze 
6 látek, a to konkrétně cannabis, 
kokain, amfetaminy 
a metamfetaminy. Řidič však 
jakékoliv užití zakázaných látek 
popřel. Celá věc byla předána 
Policii ČR k dalšímu šetření.

Požár garáže ve Vraném

Dne 21. 2. 2021 přijala hlídka 
oznámení o výjezdu hasičů do ul. 
U Školy k požáru garáže. Hlídka 
obecní policie se ze složek IZS 
dostala na místo jako první. Zde 
byl zjištěn požár věcí před garáží, 
který hlídka za použití hasicích 
přístrojů uhasila. Majitelka 

nemovitosti uvedla, že požár 
vznikl výbuchem plynové lahve 
s vařičem, na kterém si ohřívala 
vodu na čaj. Naštěstí se zrovna 
v době těsně před výbuchem 
z místa vzdálila, takže k jejímu 
zranění nedošlo. Poté, co se na 
místo dostavily jednotky hasičů, 
bylo provedeno dohašení 
a kontrola celého domu.

Zraněný cyklista v Dolních 
Břežanech

Dne 6. 3. 2021 přijala hlídka 
oznámení o výjezdu hasičů do 
lesní lokality poblíž Keltského 
opida, kde mělo dojít ke zranění 
cyklisty. Hlídka poskytla 
součinnosti ve věci otevření závor

na cyklostezce a navedení 
ostatních složek do místa události. 
Strážníci spolu s HZS Jílové a SDH 
Dolní Břežany na místě poskytli 
zraněnému muži první pomoc, ten   
byl poté transportován čtyřkolkou 
HZS na okraj lesa, kde si jej 
převzali záchranáři.

13březen 2021 březen 2021

řineste své kraslice do naší Pnové aleje směrem od 
rybníka do Hrnčíř a rozvěste 

je zde na ovocné stromky. Kolik 
jich nakonec asi bude?

Kdo chce soutěžit, může vyrobit 
velikonoční vajíčko větší než 30 
cm a vyzdobit s ním své okolí, na 
materiálu a technice nezáleží. 

Kraslici vyfoťte a pošlete na: 
rcbaracek@gmail.com do 5. 4. 
nebo vložte na facebooku do 
skupiny Zajíců už je dost, letos frčí 
vajíčka :-)

Vyzdobme společně naši Alej Svobody velikonočními vajíčky!
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řineste své kraslice do naší Pnové aleje směrem od 
rybníka do Hrnčíř a rozvěste 

je zde na ovocné stromky. Kolik 
jich nakonec asi bude?

Kdo chce soutěžit, může vyrobit 
velikonoční vajíčko větší než 30 
cm a vyzdobit s ním své okolí, na 
materiálu a technice nezáleží. 

Kraslici vyfoťte a pošlete na: 
rcbaracek@gmail.com do 5. 4. 
nebo vložte na facebooku do 
skupiny Zajíců už je dost, letos frčí 
vajíčka :-)

Vyzdobme společně naši Alej Svobody velikonočními vajíčky!
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
v současnosti bohužel uzavřená

ěsíc březen nám do Mmateřské školy moc 
radosti nepřinesl. Školka 

je prázdná a opuštěná. I když to 
zprvu vypadalo, že ke konci března 
se děti do školky vrátí, dnes už 
víme, že tomu tak nebude. 
Nezbývá nám v současnosti tedy 
nic jiného než věřit, že alespoň po 
Velikonocích budou opatření 
rozvolněná a školka znovu ožije.

Vzhledem k tomu, že máme dvě 
třídy předškoláků, hlavní 
pozornost se nyní upíná k nim. 
Paní učitelky připravily týdenní 
plán s úkoly, které by děti měly 
udržet v určitém tempu 
vzdělávání. Nabídka vzdělávacích 
aktivit je vždy vázána 
k aktuálnímu tématu, dle našeho 
školního vzdělávacího programu. 
Aby děti neztratily kontakt s paní 
učitelkami, a především se svými 
kamarády, mají dvakrát v týdnu 
možnost připojení k výuce on-line. 
Při tomto způsobu výuky je úžasná 

možnost nejen se něco zajímavého 
dozvědět, vyzkoušet si co asi 
zažívají starší sourozenci 
některých našich dětí, ale 
především popovídat si 
a pozdravit se s kamarády. 

Aby mladší děti nepřišly zkrátka, 
i pro ně vymýšlejí a připravují 
paní učitelky různé aktivity. Ty 
jsou v duchu určitého tématu, 
o kterém by si jinak povídali ve 
školce. Děti si s paní učitelkou 
mohou zazpívat písničku, 
shlédnout motivační video 
s Hurvínkem či Máničkou a jiné 
zajímavé náměty, které pomohou 
rodičům děti zabavit po dobu, kdy 
nemohou být ve školce. 
Tuto dobu se snažíme využívat 
kromě jiného, také k načerpání 
nové inspirace pro práci s dětmi, 
a to prostřednictvím různorodých 
školení a přednášek. Ve školce také 
proběhl velký úklid všech prostor, 
a především naší školní knihovny. 
V té se mimo jiné nachází spousta 

Výzva pro děti z naší mateřské školy, ale i pro ostatní děti z Vestce 

rotože máme rádi jakékoliv Pvzrůšo, které se momentálně 
konat nemůže, neustále 

vymýšlíme, co dělat, abychom si 
tento čas co nejvíce zpestřili 
čímkoliv z toho, co dělat lze. Paní 
učitelky si proto pro děti připravily 
zajímavý úkol. Vyrobit kytičku 
z plastových víček. Víčka se seřadí 
do tvaru kytičky mezi pečící papír 
a žehličkou se tak dlouho zažehlují 
(jako zažehlovací korálky), až 
vznikne placatá kytička (postup je 
zveřejněn na našich webových 
stránkách). Jakmile budete mít 
kytičku vyrobenou, udělejte si 
procházku k naší mateřské školce 

a kytičku zavěste na bránu nebo 
na plot školky. Nejen že se 
podíváte na školku, jestli tam stále 
stojí, ale také zjistíte, kolik kytiček 
už na plotě visí. A my alespoň 
uvidíme, jak na školku myslíte, 
a také nám školka rozkvete dříve 
než se umoudří počasí a začne 
opravdové jaro.

Posíláme pozdravy všem dětem 
i rodičům a přejeme pevné zdraví, 
pevné nervy a víru v to, že snad 
bude brzy lépe.

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec

odborné literatury zaměřené na 
výchovu a vzdělávání dětí 
předškolního věku. Kdyby měl 
někdo z našich rodičů zájem, je 

možné si nějakou tu knihu 
vypůjčit, rádi vám poradíme 
s výběrem. 



14 15březen 2021 březen 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
v současnosti bohužel uzavřená

ěsíc březen nám do Mmateřské školy moc 
radosti nepřinesl. Školka 

je prázdná a opuštěná. I když to 
zprvu vypadalo, že ke konci března 
se děti do školky vrátí, dnes už 
víme, že tomu tak nebude. 
Nezbývá nám v současnosti tedy 
nic jiného než věřit, že alespoň po 
Velikonocích budou opatření 
rozvolněná a školka znovu ožije.

Vzhledem k tomu, že máme dvě 
třídy předškoláků, hlavní 
pozornost se nyní upíná k nim. 
Paní učitelky připravily týdenní 
plán s úkoly, které by děti měly 
udržet v určitém tempu 
vzdělávání. Nabídka vzdělávacích 
aktivit je vždy vázána 
k aktuálnímu tématu, dle našeho 
školního vzdělávacího programu. 
Aby děti neztratily kontakt s paní 
učitelkami, a především se svými 
kamarády, mají dvakrát v týdnu 
možnost připojení k výuce on-line. 
Při tomto způsobu výuky je úžasná 

možnost nejen se něco zajímavého 
dozvědět, vyzkoušet si co asi 
zažívají starší sourozenci 
některých našich dětí, ale 
především popovídat si 
a pozdravit se s kamarády. 

Aby mladší děti nepřišly zkrátka, 
i pro ně vymýšlejí a připravují 
paní učitelky různé aktivity. Ty 
jsou v duchu určitého tématu, 
o kterém by si jinak povídali ve 
školce. Děti si s paní učitelkou 
mohou zazpívat písničku, 
shlédnout motivační video 
s Hurvínkem či Máničkou a jiné 
zajímavé náměty, které pomohou 
rodičům děti zabavit po dobu, kdy 
nemohou být ve školce. 
Tuto dobu se snažíme využívat 
kromě jiného, také k načerpání 
nové inspirace pro práci s dětmi, 
a to prostřednictvím různorodých 
školení a přednášek. Ve školce také 
proběhl velký úklid všech prostor, 
a především naší školní knihovny. 
V té se mimo jiné nachází spousta 

Výzva pro děti z naší mateřské školy, ale i pro ostatní děti z Vestce 

rotože máme rádi jakékoliv Pvzrůšo, které se momentálně 
konat nemůže, neustále 

vymýšlíme, co dělat, abychom si 
tento čas co nejvíce zpestřili 
čímkoliv z toho, co dělat lze. Paní 
učitelky si proto pro děti připravily 
zajímavý úkol. Vyrobit kytičku 
z plastových víček. Víčka se seřadí 
do tvaru kytičky mezi pečící papír 
a žehličkou se tak dlouho zažehlují 
(jako zažehlovací korálky), až 
vznikne placatá kytička (postup je 
zveřejněn na našich webových 
stránkách). Jakmile budete mít 
kytičku vyrobenou, udělejte si 
procházku k naší mateřské školce 

a kytičku zavěste na bránu nebo 
na plot školky. Nejen že se 
podíváte na školku, jestli tam stále 
stojí, ale také zjistíte, kolik kytiček 
už na plotě visí. A my alespoň 
uvidíme, jak na školku myslíte, 
a také nám školka rozkvete dříve 
než se umoudří počasí a začne 
opravdové jaro.

Posíláme pozdravy všem dětem 
i rodičům a přejeme pevné zdraví, 
pevné nervy a víru v to, že snad 
bude brzy lépe.

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec

odborné literatury zaměřené na 
výchovu a vzdělávání dětí 
předškolního věku. Kdyby měl 
někdo z našich rodičů zájem, je 

možné si nějakou tu knihu 
vypůjčit, rádi vám poradíme 
s výběrem. 



16 březen 2021

s docházkou od 1. 9. 2021 (školního roku 2021/2022)

Mgr. Dita Klímová

1. datovou schránkou, 

3. poštou nebo vhozením do poštovní schránky při vchodu do budovy MŠ 
Vestec,

ź Kopie rodného listu dítěte

Žádosti o přijetí, které budou zasílány poštou, e-mailem nebo datovou 
schránkou, budou přijímány od 2. 5. – 16. 5. 2021.

Dokumenty vyplňujte prosím velmi pečlivě. Na uvedené kontaktní údaje Vám 
bude následně odeslána zpráva s pořadovým číslem, pod kterým budeme Vaši 
žádost o přijetí evidovat. 

Kdo nemá možnost si vytisknout žádost o přijetí, je možné si ji po předchozí 
domluvě osobně vyzvednout v MŠ Vestec. 

Žádost o přijetí spolu s výše uvedenými doklady bude možné posílat: 

Upozorňujeme, že pořadí, v jakém budou žádosti přijímány, nebude mít vliv na 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Počet přijímaných dětí podléhá kapacitě školy.

V případě dotazů volejte na tel: 722 944 883

ředitelka MŠ Vestec                                                 

Formulář žádosti o přijetí naleznete na našich webových stránkách: 
http://msvestec.cz/zapis-do-ms/ 

Doklady potřebné k zápisu:

4. v krajním případě dle konkrétní situace, po předchozí telefonické domluvě, 
pak osobním předáním přímo ve škole, a to v den, který byl pro zápis 
stanovený, tj. v pondělí 10. 5. 2021 od 8.00 – 12.00 hod.  a od 15.00 – 17.00 
hod.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok mateřské 
školy provázejí a na základě metodického doporučení MŠMT, bude zápis 
organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

2. emailem s elektronickým podpisem, 

ź Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře 

Organizace zápisu do Mateřské školy Vestec 

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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