děti
JESLE SE ZŘEJMĚ ZMĚNÍ
V DĚTSKOU SKUPINU
Kam patří jesle? Pod školství, zdravotnictví, nebo
snad někam jinam? I na takovou otázku se hledaly odpovědi na odborném semináři „O dětské skupině“,
který poslední lednový týden uspořádalo Zdravotnické
zařízení (ZZ) MČ Praha 4 ve spolupráci s Asociací rané
péče a výchovy a Klubu K2. Činnost jeslí byla dříve vedena v rámci zdravotnictví, od minulého roku se na ni
ale uplatňují jen obecné právní předpisy. Seminář uvedl ředitel ZZ a zastupitel Jan Schneider (Pro Prahu).
Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí více
než stovce přítomných poskytovatelů předškolní péče vysvětlili, že do 29. listopadu 2015 se musí rozhodnout, zda budou jesle provozovat podle nově
přijatého zákona o dětské skupině, či podle živnostenského zákona. Jak potvrdili přítomní zástupci
radnice, zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice) a radní Petr Horálek (ČSSD), městská část
se patrně přikloní k první variantě, tudíž nový zákon využije. Praha 4 v tuto chvíli provozuje pod
hlavičkou Zdravotnického zařízení jesle s kapacitou
148 dětí starších jednoho roku.

ZÁPISY DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Přihlášky k zápisu budou vydávány od 25. do 26. 3.
v jednotlivých mateřských školách. Zápis se uskuteční
ve dnech 8. a 9. 4. od 13.00 do 18.00 hodin. Přihlášku rodiče obdrží a zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání provedou v příslušné mateřské škole. O výsledku
budou rodiče informováni nejpozději 29. dubna.
Zápis je určen především pro děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce a dítě mají trvalý pobyt na území
městské části Praha 4, a pro děti občanů EU, kteří mají
dlouhodobý pobyt na území MČ Praha 4. Předškolní
vzdělávání je určeno pro děti zpravidla od tří let věku
a děti lze přijmout během celého školního roku, nejen
v době zápisu. Informace o mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4, adresy, kontakty a termíny případných dnů otevřených dveří jsou zveřejněny na www.
praha4.cz – sekce Zřizované organizace.

PODĚKOVÁNÍ MŠ SEDLČANSKÁ
Ráda bych vyjádřila velké poděkování všem
zaměstnancům MŠ Sedlčanská za osobní přístup, nápaditost, vtipnost a především organizační schopnosti, které jsou vidět i slyšet. Myslím si, že správné věci mají být nahlas pochváleny. Zmíním lyžařský týdenní pobyt a letní týdenní pobyt s koly, které pravidelně pořádají.
Práce všech lidí je velmi obětavá a přináší dětem
zážitky, které je úžasně a pozitivně ovlivňují.
Jsem matkou tří dětí a vím, že práce s nimi je
nelehký úkol. Děkuji za to, že jsou mezi námi lidé, kteří svou práci myslí opravdu vážně a zůstane za nimi hluboká nesmazatelná stopa dětského štěstí.
Eva Trnková, Praha 4-Krč

ŽÁCI DOKUMENTUJÍ VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
Pražské povstání, vyhlazení Lidic, hladomor na Ukrajině, prostředí disentu nebo pochod smrti. Pamětníky těchto dějinných momentů vyhledávají a natáčejí žáci základních škol v Praze 4 v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Jeho organizátorem je MČ Praha 4 ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Post Bellum.
„Žákovské týmy naslouchají pamětníkům významných dějinných událostí minulého století,
natáčejí jejich vyprávění a nahrávky publicisticky zpracovávají do podoby ucelených životních
příběhů,“ uvedl radní pro kulturu Michal Hroza
(TOP 09).
Projekt nesleduje formu klasických besed, žáci i učitelé procházejí publicistickým školením,
kde se učí pracovat s nahrávací technikou a vést
rozhovory. S pamětníky se setkávají v malých
skupinách, často doma u čaje, a sami je zpovídají a natáčejí. Pod vedením svých učitelů a koordinátorů z Post Bellum digitalizují fotografie,
dohledávají informace v archivech a natočené
materiály zpracovávají do podoby video dokumentu, komiksu nebo rozhlasové reportáže.
Projektu se ve čtvrté městské části účastní 15 žákovských týmů složených z žáků 8. a 9. tříd
z celkem 11 základních škol.

TURISTICKÝ ODDÍL LVÍČATA
ZVE DO NARNIE
Již 45. rokem se schází děti z Prahy 4 v turistickém oddíle Lvíčata.
V rámci motivovaného programu pracují s mapou a GPS, vážou uzle, luští šifry
a logické příklady, ošetřují různá zranění, ale i poznávají rostliny a zvířata.
S dětmi pracují kvalifikovaní vedoucí a instruktoři, kteří sami prošli oddílem.
Na pravidelných schůzkách, výletech po České republice, ale i letních
a zimních táborech jsou malí turisté motivováni celoroční hrou, kterou
si sami zvolí. Letos je to bájná země Narnie, a pokud se vaše děti chtějí
stát její součástí, přiveďte je na roh ulic Vzdušná a Zálesí, kde se
každou středu od 16.30 hod. oddíl schází. Bližší informace získáte
na telefonním čísle 776 593 877.

STRANA 12

ZAŠLETE TIP
NA ZAJÍMAVOU OSOBNOST
„V červnu proběhne závěrečná prezentace
jednotlivých týmů a v radě zvažujeme, jakým
způsobem výsledky práce našich žáků představit veřejnosti. Za dobrou možnost považujeme
jak formu výstavy, tak i vydání publikace,“
uvedl dále radní Michal Hroza.
Všechny zpracované nahrávky a příběhy
jsou publikovány na www.pribehynasichsousedu.cz a ukládají se do sbírky www.pametnaroda.cz, která v současnosti obsahuje více než
3 000 osudů pamětníků války, holocaustu nebo
totalitních režimů. Pamětníky děti hledají ve
svém okolí i mezi organizacemi sdružující
seniory.
Tipy na zajímavé osobnosti může posílat
i veřejnost na e-mail info@postbellum.cz.

