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INFORMACE PRO CIZINCE 

  

Informace pro cizince 

Veškeré informace týkající se školství na území ÚM  Praha 7 najdete na 
www.praha7.cz/education.  

 

Information for Foreigners 

Information about education on the territory of Prague 7 is found at www.praha7.cz/education.  
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Thông tin dành cho ng i n c ngoài 

Các b n có th  tìm c thông tin liên quan, không ch  riêng t i l nh v c giáo d c thu c a gi i 
Praha 7 m ng www.praha7.cz/education. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vážení spoluob ané, 

 

p edkládáme Vám tuto publikaci, v níž m žete získat aktuální informace 
pro školní rok 2022/23 o mate ských a základních školách, které se 
nacházejí na území naší m stské ásti. 

Naleznete zde kontakty, údaje o zam ení a profilaci škol, nabídku zájmových kroužk , termíny 
dn  otev ených dve í i zápis . Nechybí ani další zajímavosti, které vám pomohou nahlédnout 
pod pokli ku vzd lávání na Sedmi ce. 

M stská ást Praha 7 z izuje sedm mate ských a šest základních škol. Dv  z mate ských škol a 
jedna lesní mate ská školka jsou z ízeny p i základní škole. Na jejím území se však nacházejí i školy 
dalších z izovatel , a to církevních a soukromých.  

Pedagogické, organiza ní a další vnit ní procesy škol jsou ízeny ministerstvem školství, 
hodnoceny a kontrolovány eskou školskou inspekcí. Každá škola má sv j vlastní vzd lávací 
program. Také z izovatel je však se školami v pravidelném kontaktu a klade velký d raz na 
zvyšování kvality vzd lávání, nabízí nap íklad r zné možnosti podpory a rozvoje pro pedagogické 
pracovníky i vedení škol, iniciuje sí ování mezi školami. Spole n  plánujeme a zajiš ujeme opravy 
a rekonstrukce. Na rok 2022 jsou plánovány investice ve výši 107,3 milion  korun. 

Po ty žák  v našich školách a školkách se budou podle demografických analýz postupn  
zvyšovat, a proto pr b žn  navyšujeme kapacity škol a školek a plánujeme jejich další rozvoj. 
P ipravuje se také výstavba nové Základní školy Jana Vod anského a Mate ské školy Rajská 
v Holešovicích. 

Podrobn jší informace o školách m žete získat i na jejich webových stránkách. Jak mate ské, tak 
i základní školy tvo í velmi d ležitou a podstatnou etapu celoživotního vzd lávání Vašich d tí. 
V íme, že Vám naše publikace p inese zajímavé informace, pop ípad  usnadní rozhodování, 
pokud se chystáte vyslat svého potomka i potomky v nejbližší dob  do vzd lávacího procesu. 

 

                                                   Hana Šišková 

radní pro oblast školství 
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MATE SKÉ ŠKOLY 

Cílem p edškolního vzd lávání je, dle § 33 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, 
st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , 
podpora rozvoje osobnosti dít te p edškolního v ku, podílení se na jeho zdravém citovém, 
rozumovém a t lesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních 
hodnot a mezilidských vztah . P edškolní vzd lávání vytvá í základní p edpoklady pro 
pokra ování ve vzd lávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnom rnosti vývoje d tí p ed vstupem 
do základního vzd lávání a poskytuje speciáln  pedagogickou pé i d tem se speciálními 
vzd lávacími pot ebami. Koncepce p edškolního vzd lávání je založena na týchž zásadách 
jako ostatní obory a úrovn  vzd lávání a ídí se s nimi spole nými cíli: orientuje se na to, aby si 
dít  od útlého v ku osvojovalo základy klí ových kompetencí a získávalo tak p edpoklady pro 
své celoživotní vzd lávání, umož ující mu se snáze a spolehliv ji uplatnit ve spole nosti. Úkolem 
institucionálního p edškolního vzd lávání je dopl ovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké 
vazb  na ni pomáhat zajistit dít ti prost edí s dostatkem mnohostranných 
a p im ených podn t  k jeho aktivnímu rozvoji a u ení. 

Rámcový vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, 
podmínky a pravidla pro institucionální vzd lávání d tí p edškolního v ku. Tato pravidla se 
vztahují na pedagogické innosti probíhající ve vzd lávacích institucích za azených do sít  škol 
a školských za ízení. Jsou závazná pro p edškolní vzd lávání v mate ských školách, v mate ských 
školách z ízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, v lesních mate ských školách a 
v p ípravných t ídách základních škol. 

Zápisy do mate ských škol  

Pro školní rok 2022/2023 budou zápisy probíhat v m síci kv tnu. Konkrétní termín je na rozhodnutí 
editele každé mate ské školy. P esné dny zápisu do vámi vybrané školky budou na webových 

stránkách dané školky i nást nkách p ed školkou. Do našich školek jsou p ijímány pouze d ti, 
které mají trvalé bydlišt  v M  Praha 7. Spádová oblast pro mate ské školy je celé území m stské 

ásti Praha 7. 

Samotným zápis m p edchází elektronická registrace, veškeré informace naleznete zde: 
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/skolstvi/materske-skoly/zapis-do-materske-skoly/ 
 

K zápisu budete pot ebovat: 

 vypln nou žádost o p ijetí k p edškolnímu vzd lávání, kterou získáte na webových 
stránkách mate ských škol nebo na webových stránkách Prahy 7 (sekce školy a školky), 
p ípadn  p ímo v mate ských školách, 

 eviden ní list potvrzený pediatrem v etn  o kování, 
 rodný list dít te, 
 ob anský pr kaz, ob ané jiných stát  p edloží pas a doklad o pobytu na území R. 
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Povinné p edškolní vzd lávání se ve školním roce 2022/2023 týká všech d tí, které dosáhly do 
31. 8. 2022 v ku 5 let a které žijí v R.  Má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, 
a to 4 souvislé hodiny denn . editel školy stanoví ve školním ádu za átek povinné doby mezi 7. 
a 9. hodinou (vyhl. . 14/2005 Sb., o p edškolním vzd lávání, ve zn ní pozd jších p edpis ). Dít , 
pro které je p edškolní vzd lávání povinné však m že v mate ské škole pobývat po celou dobu 
provozu mate ské školy, dle pot eb rodiny. 

V sou asné dob  je na území naší m stské ásti 13 mate ských škol, zapsaných ve Školském 
rejst íku MŠMT, z nichž 7 z izuje M stská ást Praha 7. Dv  z t chto škol a jedna lesní školka jsou 
sou ástí základní školy. Dalších 6 je z izováno jiným subjektem církevním i soukromým. 

Letní provoz mate ských škol 

Po zve ejn ní najdete termíny na webových stránkách jednotlivých škol a na stránkách M  
Praha 7. FZŠ Um lecká a MŠ U Studánky spolu s M  Praha 7 zajiš uje b hem ervence a srpna 
n kolik turnus  oblíbené Letní školky v Praze 7 pro d ti od 3 – 8 let (jinak dle domluvy).  

Ob dové a solidární konto 

Ob dové konto Prahy 7 je ve ejná sbírka, jejíž výnos pomáhá rodi m d tí p eklenout 
ekonomicky tíživou situaci.  Pomocí Ob dového konta jsou hrazeny ob dy pot ebným d tem ze 
základních i mate ských škol, jejichž rodiny se ocitly v sociální tísni.  

  Ob dové konto je realizováno formou transparentního ú tu u eské spo itelny 2003844339/0800. 

Na podobném principu fungují také na každé škole solidární konta. Finan ní prost edky na konto 
vkládají p edevším rodi e spolužák  d tí ze sociáln  slabších rodin. O využití finan ních 
prost edk  rozhoduje vždy editel školy a hradí se z n j nap . výtvarné pot eby, školní výlety, 
družina atp. 

P ísp vek na kroužky 

Sedmá m stská ást realizuje také  projekt Kroužek pro každé dít . Rodi e žák  základních 
i mate ských škol s trvalým bydlišt m v Praze 7 si mohou požádat o p ísp vek na kroužky na za átku 
každého pololetí. P ísp vky jsou ur eny pro rodi e v nep íznivé finan ní situaci.  

Na úhradu kroužku žák  základních škol dle vlastního výb ru m stská ást p isp je až do výše 1 500 
K . P ísp vek na kroužky mohou zažádat také rodi e d tí v mate ských školách, a to  až do výše 
750 K . P ísp vek se vztahuje na volno asové aktivity organizované nebo 
zprost edkované mate skými školami na Sedmi ce.  

Více informací zde: https://www.praha7.cz/volny-cas-prehled/deti/prispevek-na-krouzky/. 
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Seznam mate ských škol na území Prahy 7 
 

Škola Status 

Mate ská škola Praha 7, Letohradská 1 

Detašované pracovišt : Letohrádek, Školi ka 

Letohradská 712/1a, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Mate ská škola, Praha 7, Nad Štolou 6 

Detašované pracovišt : Janovského 52,995, Praha 7, Tusarova 
53, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Mate ská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7 

Kostelní 37/7, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Fakultní mate ská škola p i Pedagogické fakult  Univerzity 
Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3 

Detašované pracovišt : Vodárenská v ž 

Na Výšinách 1/1000, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Základní a mate ská škola Praha 7, Tusarova 21 

Detašované pracovišt : Visionary, Plynární 1617/10, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Mate ská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a 

Detašované pracovišt : U Pergamenky 1144/1a, Ortenovo nám. 
1505/37, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Fakultní základní škola PedF UK a Mate ská škola U Studánky 
Praha 7, Um lecká 8 

Detašované pracovišt : Lesní školka Bobulka, Park Stromovka 
2242/60, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Mate ská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30 

Nad Kazankou 230/30, Praha 7 

 

Ve ejná škola 

Praha - Troja 

Stránka 5



Ekoškolka Rozárka, mate ská škola, z. ú. 

Pod Havránkou 12/2, Praha 7 

Soukromá škola 

Katolická mate ská škola sv. Klimenta 

U Uranie 1080/16, Praha 7 

Církevní škola 

Mate ská škola Mufánkov s. r. o. 

Dukelských hrdin  25, Praha 7 

Soukromá škola 

Smiling Baby School s. r.o. 

echova 29, Praha 7 

Soukromá škola 

Mate ská škola Kocour s. r. o. 

Dobrovského 257/26, Praha 77 

Soukromá škola 

 

 

 

 

 

  

Stránka 6



ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Informace o zápisu do 1. t íd základních škol 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen p ihlásit dít  k zápisu 
k povinné školní docházce, a to v dob  od 1. do 30. dubna kalendá ního roku, v n mž má dít  
zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka za íná po átkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dít  dosáhne šestého roku v ku, pokud mu není povolen odklad. 
Škola p ed zahájením zápisu zve ejní zp sobem umož ujícím dálkový p ístup informace 
k organizaci a pr b hu zápisu, které obsahují kritéria pro p ijímání žák , po et žák , které je 
možné p ijmout, popis formálních a dalších ástí zápisu, pop ípad  další údaje. P i zápisu je 
zákonný zástupce informován, jak m že do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dít ti 
v jeho dalším rozvoji. 

P ijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního ádu. Podle § 37 zákona . 500/2004 
Sb., správního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , je možné žádost o p ijetí u init písemn  nebo 
ústn  do protokolu anebo v elektronické podob . 

Žádost mohou zákonní zástupci doru it následujícími zp soby: 

 do datové schránky školy, 
 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, 
 poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 
 osobním podáním ve škole. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prost ednictvím jiných technických prost edk , než jsou 
výše uvedené (nap . e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, 
aby ji do 5 dn  potvrdil, jinak se k žádosti nep ihlíží. 

Školní informa ní systémy umož ují i administraci tzv. „elektronických p edzápis “ do ZŠ. 
Prost ednictvím t chto modul  mohou rodi e vyplnit pot ebné údaje do interaktivního formulá e 
a následn  si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen sta í podepsat, p iložit p ílohy 
(nap . kopii rodného listu) a odeslat jedním z výše uvedených zp sob . Informa ní systém pak 
umožní dále s vypln nými údaji pracovat, generovat rozhodnutí o p ijetí i nep ijetí nebo 
zaevidovat p ijaté dít  do školní matriky.  

Informace o elektronických p edzápisech naleznete zde: https://www.praha7.cz/potrebuji-
zaridit/skolstvi/zakladni-skoly/zapis-do-zakladni-skoly/. 

Dít , které dosáhne šestého roku v ku v dob  od zá í do konce ervna p íslušného školního roku, 
m že být p ijato k pln ní povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li p im en  t lesn  
i duševn  vysp lé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou p ijetí dít te narozeného 
v období od zá í do konce prosince k pln ní povinné školní docházky je také doporu ující 
vyjád ení školského poradenského za ízení, podmínkou p ijetí dít te narozeného od ledna do 
konce ervna je doporu ující vyjád ení školského poradenského za ízení a odborného léka e, 
které k žádosti p iloží zákonný zástupce. 
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Náležitosti, které nutné doložit p i zápisu 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce (dle dohody bu to s dít tem, nebo bez dít te), p edloží 
sv j pr kaz totožnosti a rodný list dít te. Doporu uje se také p i zápisu informovat o individuálních 
vzd lávacích nebo zdravotních pot ebách dít te.  

Další informace k zápisu je možné nalézt 

 v zákon  . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném 
vzd lávání, ve zn ní pozd jších p edpis  (školský zákon), 

 ve vyhlášce . 48/2005 Sb., o základním vzd lávání a n kterých náležitostech pln ní 
povinné školní docházky, ve zn ní pozd jších p edpis , 

 nap . na https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/ 

Odklad povinné školní docházky 

Zákonný zástupce je povinen p ihlásit dít  k zápisu i v p ípad , kdy žádá o odklad povinné školní 
docházky. Podle § 37 odst. 1 školského zákona není-li dít  t lesn  nebo duševn  p im en  
vysp lé a požádá-li o to písemn  zákonný zástupce dít te v dob  zápisu dít te k povinné školní 
docházce podle § 36 odst. 4, odloží editel školy za átek povinné školní docházky o jeden školní 
rok, pokud je žádost doložena doporu ujícím posouzením p íslušného školského poradenského 
za ízení a odborného léka e nebo klinického psychologa. Za átek povinné školní docházky lze 
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v n mž dít  dovrší osmý rok v ku. Pokud editel školy 
rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti 
p edškolního vzd lávání dít te a možných zp sobech jejího pln ní. 

V p ípad , že rodi e o odkladu povinné školní docházky uvažují, se doporu uje v as dojednat 
termín s p íslušným poradenským za ízením – nej ast ji se jedná o pedagogicko-psychologickou 
poradnu. 

Spádové obvody základních škol 

V souladu s ustanovením § 178 odst. 2 písm. b) školského zákona stanovilo Zastupitelstvo hlavního 
m sta Prahy obecn  závaznou vyhláškou spádovost jednotlivých základních škol. P ed zápisem 
v nujte pozornost p ípadným zm nám ve vyhlášce, která je ke stažení nap . na webových 
stránkách https://www.praha.eu/file/3251117/vyhlaska_c._4.pdf nebo na stránkách m stské 

ásti https://www.praha7.cz/temata/operacni-programy/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/skoly-
skolky-a-map/.  

Rodi e mají právo vybrat si pro své d ti školu dle vlastního uvážení, ale je na editeli školy, který 
na základ  kapacity školy rozhodne o p ijetí/nep ijetí dít te. Podle ustanovení §183 odst. 2 
školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o p ijetí ke vzd lávání oznamují 
zve ejn ním seznamu uchaze  pod p id leným registra ním íslem s výsledkem ízení u 
každého uchaze e. 
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P ípravné t ídy 

Podle ustanovení § 47 školského zákona mohou být do p ípravné t ídy za azeny d ti v posledním 
roce p ed zahájením povinné školní docházky, u kterých je p edpoklad, že za azení do p ípravné 
t ídy vyrovná jejich vývoj, a p ednostn  d ti, kterým byl povolen odklad povinné školní 
docházky. V pr b hu školního roku se d ti nau í orientovat v novém prost edí, mají dostatek 

asu a prostoru, aby se mohly postupn  seznámit s novou rolí školáka. Výhodou je menší po et 
d tí ve t íd  (max. 15) a možnost v novat se individuálním pot ebám. 

innost je organizována formou zábavných her a prost ednictvím pestré pracovní, pohybové, 
hudební a výtvarné innosti. D raz je kladen na rozvoj p ed tená ských a komunika ních 
dovedností, rozši ování slovní zásoby, matematické pregramotnosti, zrakové a sluchové 
percepce, grafomotorická cvi ení a podobn . D ti mohou navšt vovat školní družinu i kroužky 
nabízené p íslušnou školou za stejných podmínek jako ostatní žáci školy. O za azování žák  do 
p ípravné t ídy základní školy rozhoduje editel školy na žádost zákonného zástupce dít te a na 
základ  písemného doporu ení školského poradenského za ízení, které k žádosti p iloží zákonný 
zástupce. 

Školy s otev enou p ípravnou t ídou 

 Fakultní základní škola PedF UK a Mate ská škola U Studánky Praha 7, Um lecká 8 
 Základní škola Praha 7, Strossmayerovo nám. 990/4 
 Základní škola a Mate ská škola Praha 7, Tusarova 21 
 Základní škola Praha 7, Korunova ní 8 
 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo nám stí 34 
 Bratrská škola - církevní základní škola, Rajská 300 
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Seznam základních škol na území Prahy 7 
 

Škola Status 

Fakultní základní škola PedF UK a Mate ská škola U Studánky 
Praha 7, Um lecká 8 

Um lecká 850/8, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Základní škola Praha 7, Strossmayerovo nám. 990/4 

Detašované pracovišt : U Uranie 14, Letohradská 1, Praha 7 

Strossmayerovo nám stí 990/4, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Základní škola a Mate ská škola Praha 7, Tusarova 21 

Tusarova 790/21, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Základní škola Praha 7, Korunova ní 8 

Korunova ní 164/8, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Základní škola Fr. Plamínkové s rozší enou výukou jazyk  Praha 7, 
Františka K ížka 2 

Františka K ížka 490/2, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo nám stí 34 

Ortenovo nám stí 1275/34, Praha 7 

Ve ejná škola 

M  Praha 7 

Bratrská škola – církevní základní škola 

Rajská 300/3, Praha 7 

Církevní škola 

Základní škola, Praha 7, Trojská 110 

Trojská 211/110, Praha – Troja 

Ve ejná škola 

M  Praha - Troja 

Královská mate ská a základní škola s. r. o. 

Trojská 218, Praha – Troja 

Soukromá škola 
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DALŠÍ INFORMACE 

Školské rady 

Z izovatel podle § 167 školského zákona z izuje p i základních školách školskou radu. Školská rada 
je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák , zletilým žák m a student m, 
pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a dalším osobám podílet se na správ  školy dle § 
168 školského zákona. 

Školská rada: 

 Vyjad uje se k návrh m školních vzd lávacích program  a k jejich následnému 
uskute ování. 

 Schvaluje výro ní zprávu o innosti školy. 
 Schvaluje školní ád, a navrhuje jeho zm ny. 
 Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledk  vzd lávání žák  v základních a st edních 

školách. 
 Podílí se na zpracování koncep ních zám r  rozvoje školy, projednává návrh rozpo tu 

právnické osoby na další rok a navrhuje opat ení ke zlepšení hospoda ení. 
 Projednává inspek ní zprávy eské školní inspekce. 
 Podává podn ty a oznámení editeli školy, z izovateli, orgán m vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgán m státní správy. 
 Podává návrh na vyhlášení konkursu na editele školy. 

Spolky rodi  

Jedná se o dobrovolné sdružení rodi  a dalších zákonných zástupc  d tí, kte í  cht jí pomáhat 
rozvoji školy, zapojovat se do r zných aktivit nebo je pomáhat organizovat. Povinné náležitosti 
stanov spolku vymezuje v ustanovení § 218 zákona . 89/2012  Sb., ob anského zákoníku, ve 
zn ní pozd jších p edpis . Širší vymezení záležitostí, které mají nebo mohou stanovy upravit, se 
odvíjí od konkrétních pot eb zakládaného spolku. M stská ást vznik a innost rodi ovských 
spolk  vítá a podporuje, organizuje spole ná setkání za p ítomnosti zástupc  radnice, kde je 
možné diskutovat o aktuálních tématech vzd lávání jak obecn , tak specificky na jednotlivých 
školách. Kontakty na jednotlivé spolky rodi  najdete mimo jiné na stránkách projektu MAP II 
https://www.map2praha7.cz/spolky-rodicu/. 

Školy, ve kterých aktuáln  p sobí spolky rodi  

 FMŠ Na Výšinách 
 MŠ U Uranie 
 MŠ Nad Štolou 
 MŠ Nad Kazankou 
 ZŠ T. G. Masaryka 
 ZŠ Korunova ní 
 ZŠ Fr. Plamínkové 
 ZŠ Strossmayerovo nám., d. p. Letohradská 
 ZŠ Trojská 
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Žákovské parlamenty 

Na n kolika našich školách p sobí tzv. žákovské parlamenty. Ty umož ují žák m spolupodílet se 
na tom, co se ve škole d je, spolurozhodovat, vyjad ovat svá p ání, p ipomínky i kritiky, hledat 
nová ešení a aktivity. Informace o nich najdete na webových stránkách škol. Žákovský 
parlament tvo í skupina žák  z r zných t íd, kte í se scházejí za ú elem sdílení informací ze t íd 
a organizování rozli ných aktivit pro celou školu. Každá t ída má obvykle dva zástupce. Zástupci 
jsou do parlamentu demokraticky voleni svými spolužáky, parlament obvykle spolupracuje 
i s žáky dobrovolníky, kte í mají chu  pro školu n co d lat. lenové parlamentu pravideln  
získávají informace od svých spolužák  ve t ídách. Koordinátor žákovského parlamentu je 
pedagogický i nepedagogický pracovník školy, který pomáhá žák m organizovat celoškolní 
žákovskou samosprávu. Podporuje žáky v jejich vlastní aktivit , ned lá práci za n , ale pomáhá 
vytvá et podmínky pro to, aby si poradili sami. 

Studentské zastupitelstvo 

Pro žáky a studenty, kte í by cht li zrealizovat sv j projekt a spolu s vedením radnice m stské ásti 
m nit v ci na Sedmi ce k lepšímu, je tím pravým místem Zastupitelstvo mladých Prahy 7. D lí se 
na dv  ásti – Zastupitelstvo mladších, pro žáky do 8. t ídy, kte í asto bývají zárove  i leny 
žákovských parlament  a Zastupitelstvo starších od 9. t ídy výše.  

Ob  zastupitelstva se scházejí pravideln  každý týden a organizují akce, které mohou mladé lidi 
zajímat. Studenti základních a  st edních škol si zde vyzkouší, jak p ebírat ob anskou aktivitu 
a odpov dnost. Zastupitelstvo po ádá r zné kulturní, sportovní, komunitní a vzd lávací akce, 
které studenti sami vymýšlejí a realizují za pomoci zkušených koordinátor . Mladí lidé tak získají 
adu zkušeností – s prací v týmu, s prosazováním vlastních názor , respektem k názor m 

ostatních, um ním kompromisu a dosahování spole ných výsledk . V delším asovém horizontu 
je cílem projektu otevírat rovnocenný dialog mezi mladými lidmi a vedením m stské ásti.  

Výbor VSZ Zastupitelstva m stské ásti Praha 7 

Výbor pro vzd lávání, sociální politiku a zdravotnictví je poradním orgánem Zastupitelstva M  
Praha 7. Výbor zejména: 

 Projednává záležitosti v oblasti výchovy, vzd lávání, sociální politiky a zdravotnictví, v etn  
návrh  na jejich ešení a následných opat ení.  

 P edkládá návrhy na zkvalitn ní pé e poskytované školami a školskými za ízeními, p ípadn  
p edškolními za ízeními.  

 Projednává zprávy o výsledcích výchovn  vzd lávací innosti škol, školských za ízení a 
p edškolních za ízení, které M  Praha 7 z izuje.  

P edsedkyní výboru je  Bc. Sylva Svobodová. Informace o lenech výboru i zápisy z jejich jednání 
jsou na webových stránkách M  Prahy 7. Jednání jsou otev ena ve ejnosti. 
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Projekt MAP 

„Místní ak ní plány rozvoje vzd lávání II – správní obvod Praha 7“ 

Reg. .: cz.02.3.68/0.0/17_047/0011690 

Zahájení projektu: 1. srpna 2019 

Ukon ení projektu: 31. ervence 2022 

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské 
republiky. 

Hlavním cílem projektu je další rozvoj spolupráce škol, z izovatel , rodi  a dalších aktér  ve 
vzd lávání v území za ú elem zlepšení a rozvoje kvality vzd lávání v mate ských, základních 
a základních um leckých školách na území M stské ásti Praha 7 a Praha - Troja. MAP II 
navazuje na projekt „Místní ak ní plány rozvoje vzd lávání I – správní obvod Praha 7“ (MAP I), 
jsou v n m realizovány a rozvíjeny kroky a aktivity stanovené v MAP I. M stská ást p ipravuje 
také návazný projekt MAP III. 

Projekt rozlišuje p i zapojování dot ené ve ejnosti a p i vým n  informací s ní ty i stupn  
spolupráce s ve ejností: 

 zajišt ní p ístupu ve ejnosti k informacím, 
 aktivní informování ob an , 
 konzultace s ob any (oboustranná komunikace za ú elem sb ru p ipomínek, zjišt ní 

postoje ve ejnosti k dokumentu), 
 spoluú ast ve ejnosti na plánování. 

Jednotlivé aktivity projektu se vzájemn  dopl ují a vytvá ejí provázaný systém.  

Realiza nímu týmu MAP se poda ilo navázat velmi dobré vztahy se všemi zapojenými školami, 
kterým se snaží poskytnout podporu na základ  jejich definovaných pot eb. Mimo jiné obdržela 
každá škola didaktické pom cky a vybavení ve výši 60. 000,- dle vlastního výb ru, projekt 
poskytuje sdílené odborníky (speciální pedagog, školník, logoped a další) a po ádá vzd lávací 
akce pro u itele a rodi e.  

Pracovní skupiny již zorganizovaly adu akcí, kterých se ú astnili žáci všech škol Prahy 7, nap íklad 
tená ský maraton, Den jazyk  na Sedmi ce, sout ž Knihoborec, p edstavení Peníze nerostou 

na stromech (ve spolupráci s divadelním spolkem Ty-já-tr) a další akce se p ipravují.  

Další informace o projektu najdete na www.map2praha7.cz a FB stránce 
https://www.facebook.com/mapIIpraha7. 
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Projekt Sociální poradenství na Praze 7 

Reg. .: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017184 

Zahájení projektu: 1. ervence 2021 

Ukon ení projektu: 30. ervna 2023 
 
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské 
republiky. 

Hlavním cílem projektu je stabilizovat do 30. 6. 2023 na m stské ásti Praha 7 min. 30 osob 
sociáln  vylou ených nebo ohrožených sociálním vylou ením (zejména d tí a rodin), osob 
ohrožených p edlužeností apod. v jejich životní situaci, a to formou komplexní spolupráce, 
prost ednictvím implementací nástroj  case managementu. Klienti budou moci využít 
bezplatných konzultací odborník : etoped, právník, psycholog, dluhový poradce. 

Sou ástí aktivit projektu je také vzd lávání pedagog  a pracovník  vykonávajících p ímou 
podporu klient  v oblastech, které se týkají prolínání školské a sociální práce, komunikace 
s klienty, jejich charakteristik apod. 

V rámci projektu bude mj. ešena neochota rodi  ešit svou tíživou sociální situaci, neochota 
spolupracovat na ešení této situace ve vztahu ke vzd lávání, ešení nepravidelné docházky, 
záškoláctví, poruch chování, šikanování i agresivního chování d tí a žák  a p í iny tohoto 
chování.  

Dojde k pilotování p sobení pozice sociálního pedagoga ve školách, a tím následn  propojení 
vzd lávací a sociální sféry. Sociální pedagog bude v rámci své innosti vytvá et propojení mezi 
školou a jinými subjekty (nap . obcí, OSPOD  nebo policií), dále má p sobit jako prost edník 
(mediátor) mezi školou a rodinou. Pomáhá hlavn  d tem z neúplných nebo nefunk ních rodin, 
žák m ohroženým školním neúsp chem i t m, kterým hrozí vy len ní z kolektivu vrstevník . M že 
pomáhat žák m s p ípravou do školy a s motivací ke studiu. V p ípad  pot eby poskytne 
pedagog m informace týkající se zázemí žák .  

V rámci aktivit projektu bude nastavována spolupráce školských za ízení, školských 
poradenských za ízení (pedagogicko-psychologické poradny), školských za ízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy (diagnostické ústavy, d tské domovy, výchovné ústavy), nebo 
pro preventivn  výchovnou pé i (st ediska výchovné pé e) s rodinou, M  a dalšími subjekty.  
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Dou ování 

Nekone n  dlouhé období online výuky v minulém školním roce a následn  doba, b hem níž 
se ada d tí ocitla v karanténách, se projevily zvýšeným po tem d tí, které nesta í tempu 
školní výuky a pot ebují v tší podporu a pomoc.  

Díky Národnímu plánu dou ování a podp rným hodinám s asistenty i speciálními pedagogy 
nabízejí školy ohroženým žák m dou ování p ímo ve škole. Existují však i další možnosti, jak 
d tem pomoci. Základní školy na Sedmi ce nabízejí možnost zapojit se nap íklad do 
vrstevnického neboli peer-to-peer dou ování. Žáci se stávají aktivními ú astníky vzd lávacího 
procesu a nesou zodpov dnost za vlastní zlepšení. Mohou si vybrat osobu, se kterou se cht jí 
u it, spole n  si upev ují v domosti a trénují vyjad ovací i vysv tlovací schopnosti. Zapojit se 
mohou jak d ti, které pomoc pot ebují, tak d ti a studenti, kte í by pomoc rádi nabídli. 
Nap íklad více než dv  desítky student  a studentek gymnázia P írodní škola se do vrstevnického 
dou ování pustily již v první vln  pandemie a v t chto aktivitách stále pokra ují. 

Spolupráce škol s ostatními partnery 

Základní školy z izované naší m stskou ástí se zapojují v pr b hu školního roku do r zných 
projekt . Žáci a školní kolektivy se úsp šn  ú astní r zných sout ží nap . Matematický klokan, 
Pythagoriáda, Zem pisná olympiáda, Olympiáda v eském jazyce apod. Dlouhodobá a 
oblíbená je spolupráce s pobo kou M stské knihovny. Úsp chy sklízí žáci také na mnoha 
sportovních sout žích pražských i celostátních. Ve spolupráci s DDM Praha 7, ZUŠ Šimá kova i 
dalšími externími subjekty p ipravují školy vlastní nabídku volno asových aktivit.  

Velká pozornost je v nována podpo e vzd lávání žák  s odlišným mate ským jazykem a žák m 
ze znevýhodn ného prost edí, na n mž OVP  spolupracuje s Odborem pro sociální za le ování, 
p ípadn  s Odborem sociálních v cí M  Praha 7. Metodiky vzniklé na základ  této spolupráce 
pomohou u itel m p izp sobit výuku individuálním vzd lávacím pot ebám každého žáka.  

Na území Prahy 7 p sobí také nízkoprahový klub Dixie i Klubovna F2 na Štvanici. 

Nízkoprahový klub Dixie YMCA poskytuje služby d tem a mladým lidem ve v ku od 6 do 26 let 
na Praze 7. Pomáhá d tem zvládat jejich studijní povinnosti, rozvíjí pov domí o jejich právech a 
povinnostech. Snaží se p edcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Pomáhá ešit mezilidské 
vztahy a u í d ti, jak je zvládat. Usiluje o zvyšování sob sta nosti a za le ování do spole nosti 
osobním rozvojem d tí. Nabízí a podporujeme zdravé, bezpe né a aktivní zp soby trávení 
volného asu. 

D ti a mládež od 12 do 20 let mohou nov  navšt vovat komunitní centrum Klubovna F2 na 
Ostrov  Štvanice, ve kterém lze trávit volný as ve všední dny od 14 do 19 hodin, o víkendu od 10 
do 15 hodin. Hlavním posláním komunitního prostoru je poskytnout zázemí pro trávení volného 

asu t m, kte í ho pot ebují. Zájemci se mohou zdarma zú astnit pravidelných hudebních a foto 
lekcí, workshop  za p ítomnosti odborných pracovník  nebo si t eba zahrát deskové hry, fotbálek 

i šipky. Vedle pravidelných aktivit p ibližuje návšt vník m i aktivity nepravidelné jako nap . urban 
gardening, cyklistiku a jiné (sportovní) aktivity. 
  

Stránka 15



Distan ní vzd lávání 

Podmínky pro distan ní vzd lávání uvádí § 184a školského zákona. Distan ní vzd lávání škola 
zavede, pokud podle zákonem daného opat ení není možná osobní p ítomnost v tšiny žák  
jedné t ídy. Žáci jsou povinni se distan ním zp sobem vzd lávat. 

Doporu ení a metodiky pro vzd lávání distan ním zp sobem jsou na webových stránkách 
MŠMT, obsahují doporu ení, jak by m lo distan ní vzd lávání probíhat, v etn  nap . 
doporu eného rozsahu a obsahu vzd lávání. 

Mezi dalšími metodickými materiály jsou k dispozici nap . i desatero pro efektivní distan ní výuku 
v dob  karantény, doporu ení, jak ochránit duševní zdraví d tí, online bezpe í, atp. Tyto 
metodiky doporu ujeme i pro rodi e, aby mohli v p ípad  pot eby vést se školou konstruktivní 
dialog a byli informováni, jak a pro  distan ní výuka probíhá. 

Jednotným rozcestníkem pro oblast vzd lávání, v etn  vzd lávání distan ního, je portál 
www.edu.cz. 

eská školní inspekce 

ŠI se zabývá mimo jiné externím hodnocením kvality a efektivity vzd lávání a vzd lávací 
soustavy eské republiky, a to prost ednictvím sledování, hodnocení a kontroly vzd lávání, 
výchovy a školských služeb poskytovaných ve ejnými, soukromými i církevními školami zapsanými 
ve školském rejst íku. Registr inspek ních zpráv obsahuje inspek ní zprávy z jednotlivých 
základních i mate ských škol. ŠI se v nuje také sledování, hodnocení a vydávání doporu ení 
pro distan ní vzd lávání nebo pro návrat k prezen ní výuce. 

Organizace školního roku 2022/2023 v ZŠ 

Období školního vyu ování a období školních prázdnin stanovuje zákon . 561/2004 Sb., o 
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis . Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních 
prázdnin upravuje vyhláška . 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve zn ní pozd jších 
p edpis . Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních 
p edpis . 

Vyu ování ve školním roce 2022/2023 za ne ve všech základních školách, st edních školách, 
základních um leckých školách a konzervato ích ve tvrtek 1. zá í 2022.  

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na st edu 26. íjna a tvrtek 27. íjna 2022.  

Váno ní prázdniny za ínají v pátek 23. prosince 2022 a kon í v pond lí 2. ledna 2023. 

Vyu ování za ne v úterý 3. ledna 2023. 

Vysv d ení s hodnocením za první pololetí bude žák m p edáno v úterý 31. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny p ipadnou na pátek 3. února 2023. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

6. 2. – 12. 2. 2023 Praha 6 - 10 
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13. 3. – 19. 3. 2023  Praha 1 - 5 

Velikono ní prázdniny p ipadnou na tvrtek 6. dubna 2023. 

Vyu ování ve druhém pololetí bude ukon eno v pátek 30. ervna 2023. 

Hlavní prázdniny trvají od 1. ervence 2023 do 31. srpna 2023. 

Vyu ování ve školním roce 2023/2024 za ne v pond lí 4. zá í 2023.1 

 

PORADENSTVÍ 

Školská poradenská za ízení zajiš ují pro d ti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy 
a školská za ízení informa ní, diagnostickou, poradenskou a metodickou innost, poskytují 
odborné speciáln  pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivn  
výchovnou pé i a napomáhají p i volb  vhodného vzd lávání d tí, žák  nebo student  a 
p íprav  na budoucí povolání. Školská poradenská za ízení spolupracují s orgány sociáln -právní 
ochrany d tí a orgány pé e o mládež a rodinu, zdravotnickými za ízeními, pop ípad  s dalšími 
orgány a institucemi. 

Jejich adresy lze najít na oficiálních webových stránkách Magistrátu hlavního m sta Prahy, na 
portálu školství (skoly.praha.eu/Prehled-skolstvi/Skolska – poradenska-zarizeni). 

Školskými poradenskými za ízeními jsou: 

 Pedagogicko-psychologická poradna 

Služby, které poradna zajiš uje, se týkají p edevším psychologické a speciáln  pedagogické 
diagnostiky a interven ní innosti s ohledem na v k, školní za azení dít te i mladistvého, 
jeho vývoj a p ípadné obtíže. Poradny dále zajiš ují metodické a odborné vedení v oblasti 
poradenství pro pracovníky ve školství.  

 Speciáln  pedagogické centrum 

SPC poskytují poradenské služby žák m se zdravotním postižením a žák m se zdravotním 
znevýhodn ním integrovaným ve školách a školských za ízeních, dále pak žák m se 
zdravotním postižením a znevýhodn ním ve školách, t ídách, odd leních nebo studijních 
skupinách s upravenými vzd lávacími programy, žák m se zdravotním postižením v 
základních školách speciálních a d tem s hlubokým mentálním postižením.  SPC 
vykonává svou innost ambulantn  na pracovišti centra. 

  

 

1 https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2022-2023-v-zs-ss-zus-a-konzervatorich 
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Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 

PPP pro Prahu 7 a 8 je p ísp vkovou organizací z izovanou Hlavním m stem Prahou. Poradna z 
titulu svého zam ení a regionálního vymezení zajiš uje odbornou pedagogicko-psychologickou 
pomoc d tem, žák m, student m a jejich zákonným zástupc m, školám a školským za ízením v 
Praze 7. Pomáhá s výchovnou i vzd lávací pé í, napomáhá k p íprav  na budoucí povolání. 
Tato služba je poskytována podle vývojového hlediska, tzn. jednotliví odborní pracovníci 
(psycholog a speciální pedagog) poskytují pé i klient m v pr b hu jejich vzd lávání podle 
jednotlivých typ  škol (od MŠ, ZŠ, pop . SŠ). 

adresa: U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7 

telefon: 220 805 297, 220 805 247 

e-mail: poradna7@ppppraha7a8.cz   

web:             https://www.ppppraha7a8.cz/ 
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SEZNAM ZKRATEK 

ÚM   Ú ad m stské ásti 

RVP PV Rámcový vzd lávací program p edškolní vzd lávání 

RVP ZV Rámcový vzd lávací program základní vzd lávání 

ŠVP  Školní vzd lávací program 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy 

M   M stská ást 

PedF UK Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

d. p.  detašované pracovišt  

MAP  Místní ak ní plánování 

DDM  D m d tí a mládeže 

ZUŠ  Základní um lecká škola 

SŠ  St ední škola 

SPC  Speciáln  pedagogické centrum 

PPP  Pedagogicko psychologická poradna 

OVP  Odbor vzd lávání a projektového ízení 

OMJ  Odlišný mate ský jazyk 
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PREZENTACE MATE SKÝCH ŠKOL 
 

Prezentace mate ských škol z izovaných 
 M  Praha 7 

 

Mate ská škola U Uranie 
Na Maninách 1080/29a 1505/37, Praha 7 

Telefon: 220 802 327 

E-mail: reditelka@msuranie.cz 

Provozní doba: 6.30 -17.00 

 

MŠ U Uranie je výjime ná v mnoha ohledech. Se svými 11 t ídami je 
nejv tší mate skou školou v Praze 7. Je institucí, která 
na každodenní bázi sm uje k udržitelnému rozvoji a ve které se 
vlastními silami i s pomocí rodi  a partner  dlouhodob  snažíme 
probudit a zako enit v d tech pozitivní vztah k p írod  a životnímu 
prost edí. 

Náš neskromný cíl je vytvo it ze zahrady naší mate ské školy místo, 
kde se m žeme spole n  setkávat. I proto se stále soust edíme 
na dokon ení projektu „Zahrada – tvero ro ních období“, který se 
stal hlavním d vodem pro po ádání nyní již tradi ní komunitní 
a benefi ní akce Školkohraní. 

Od roku 2018 jsme obohatili metody vzd lávání o polytechnickou 
výchovu. Jejím cílem je umožnit d tem poznat vybrané materiály 
a jejich užité vlastnosti, nau it se volit a používat pro práci vhodné 
nástroje, ná adí a pom cky, nau it se jednoduché pracovní 
postupy pot ebné pro b žný život, osvojit si základy organizace, 
plánování práce a technologické kázn , vytvá et si aktivní vztah 
k ochran  a tvorb  životního prost edí a získat orientaci v r zných 
oborech lidské innosti, formách fyzické a duševní práce. 

 
 

editelka školy: Mgr. Michaela Kub nová 

Kontakt: tel.: 777 022 468, e-mail: reditelka@msuranie.cz 

Zástupkyn  editelky školy MŠ Na Maninách a MŠ U Pergamenky: 
Andrea Dvo áková 
Kontakt: tel.: 736 118 937, e-mail: zastupkyne@msuranie.cz 

Zástupkyn  editelky školy MŠ Ortenovo nám stí: 
Helena Mikolášková,  
Kontakt: tel.: 739 630 246, email: zastupkyne.ortenak@msuranie.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.msuranie.cz 

 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

4. a 5. kv tna 2022  
od 13.30 do 17 hodin 

Den otev ených dve í 

29. 3. 2022  17.00 – 18.30 (Na 
Maninách 29a) 

Školkohraní „V zemi faraon “ 

9. 6. 2022 (komunitní a benefi ní 
akce pro širokou ve ejnost) 

 

Školní vzd lávací program 

„Od podzimu do léta“ 

https://msuranie.cz/wp-
content/uploads/%C5%A0koln%C3%AD-
vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD-
program-M%C5%A0-U-Uranie-2020.pdf 

Detašovaná pracovišt : 

MŠ Na Maninách 
MŠ U Pergamenky 
MŠ Ortenovo nám stí 
DS Jesli ky 
DS Pramínek 

Kroužky a volno asové aktivity 

Hra na zobcovou flétnu 
Angli tina pro nejmenší 
Keramika 

e ové hrátky 

Pravidelné akce školy 

Plavání, divadla a vzd lávací programy 
v MŠ i mimo ni, cílené výlety, školy 
v p írod , tematické spaní ve školce, 
tradi ní akce pro d ti a rodi e, akce pro 
ve ejnost 
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Fakultní mate ská škola 
Na Výšinách 
p i Pedagogické fakult  
Univerzity Karlovy 
Na Výšinách 3/1075, Praha 7 

Telefon: 233 373 770 

E-mail: skolka@msnavysinach.cz 

Provozní doba: 6.30 -17.00 

 
Filozofie FMŠ: „Uv domujeme si, že každé dít  má své specifické 
schopnosti, vlohy a nadání, a je na nás u itelích, abychom je 
nasm rovali a vedli tou správnou cestou za poznáním. MŠ klade 
d raz na individuální, citové, socializa ní a vzd lávací pot eby d tí, 
nabízí pestrý program aktivit a inností.  Denní atmosféra je plná 
pohody, tvo ivých aktivit s respektováním individuálních dispozic 
každého dít te. U d tí se snažíme rozvíjet a podporovat vrozené 
p edpoklady a vytvá et základy pro rozvoj matematických 
p edstav, tená ských, komunika ních a koopera ních dovedností, 
logického a informatického myšlení. P edností mate ské školy je 
školní zahrada s atypickými herními prvky, která nabízí dostatek 
prostoru pro venkovní pohybové aktivity i ízené innosti.  
 
“Naše motto: „Mate ská škola je váš i náš druhý domov.“ 
Mate ská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dít te. 
Snažíme se pravideln  a dostate n  informovat rodi e o veškerém 
d ní. Pro vzájemnou komunikaci využíváme informa ní aplikaci 
LYFLE. P i nástupu dít te do MŠ vycházíme z našeho adapta ního 
programu. Tento program umož uje nov  p ijatým d tem, ú astnit 
se n kterých inností a aktivit p ed samotným nástupem do MŠ. 
Z našich aktivit jmenujme nap íklad tradi ní Výšinské posvícení, 
Dopoledne podle pana Lady, Štrúdlování, Dý ové slavnosti, 
Váno ní trhy, Mikulášské nad lování, karneval, Velikono ní jarmark, 

arod jnice ve FMŠ, olympiáda, zahradní slavnost, besídky, výlety, 
divadla, galerie, koncerty, mezigenera ní setkávání, tecí babi ky, 
Výšinská kavárna. Celoro ní projekty: hrátky s interaktivní tabulí, 
Putování za naší historií, Jógové hrátky, Rozvoj p edmatematických 
schopností u d tí p ed vstupem do ZŠ, podpora d tí s odlišným 
mate ským jazykem.  
 

editelka školy: Mgr. Michaela Eklová 

Kontakt: tel.: 603 460 155, e-mail: skolka@msnavysinach.cz 

Zástupkyn  editelky školy: Bc. Kristýna Šebestíková 
Kontakt: e-mail: zastupkyne@msnavysinach.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.msnavysinach.cz, 
facebook.com/FMSNaVysinach, instagram.com/materskaskolanavysinach 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

4. a 5. 5. 2022 13.30 -18.00 

Den otev ených dve í 

28. 3. 2022 17.00 - 18.00 
 

Školní vzd lávací program 

„Jaro, léto, podzim, zima“ 

https://www.msnavysinach.cz/svp/ 

Detašovaná pracovišt : 
 
MŠ Vodárenská v ž 
 
Spolupracujeme 

Spolek rodi  a p átel školy p i FMŠ 
Na Výšinách 
Pedagogická fakulta UK 
ZŠ Korunova ní 
PPP pro Prahu 7 a 8 
Speciáln  pedagogické centrum 
Klí  
logoped 

Pravidelné akce školy 

interaktivní programy 
divadelní a hudební p edstavení 
tematické, projektové, komunitní 
dny 
workshopy 
 
Zapojení do projekt  

Záhony pro školky 
Recyklohraní 
MRKVI KA 
Celé esko te d tem 
Mezi námi, o.p.s 
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Mate ská škola Kostelní 
Kostelní 37/7, Praha 7 

Telefon: 233 374 436 

E-mail: ms.kostelni@volny.cz 

Provozní doba: 7.00 -17.00 

 

MŠ je školou finského typu, budova byla postavena v roce 1979 v 
Letenských sadech a je po celkové rekonstrukci. Zam uje se 
zejména na tvo ivost d tí. Hlavním cílem je citliv  a komplexn  
p sobit na osobnost každého dít te tak, aby se po všech stránkách 
rozvíjelo a mohlo úsp šn  zvládat nároky života. K MŠ p iléhá 
oplocená zahrada se t emi pískovišti a herními prvky. K pobytu d tí 
jsou využívány také Letenské sady a Stromovka. 

Mate ská škola má dostate n  velké prostory – každá t ída má k 
dispozici dv  herny, pracovnu, šatnu, sociální za ízení a 
vlastní vchod. K uložení l žkovin a lehátek jsou vy len ny 
samostatné prostory. Jedna herna slouží k odpo inku d tí. Jídelnu, 
t locvi nu a saunu využívají všechny t ídy podle rozpisu. 

V mate ské škole pracuje 12 pedagogických pracovnic, všechny 
mají p edepsanou odbornou kvalifikaci. 

Virtuální prohlídka školky je možná na odkazu uvedeném na školním 
webu.  

P i školce p sobí Spolek rodi . Jeho cílem je p edevším: 

 podpora kvalitního vzd lávání a výchovy d tí v MŠ Kostelní, 
 zkvalitn ní spolupráce a vzájemné komunikace mezi rodi i 

a MŠ Kostelní, 
 podpora aktivit v souladu se vzd lávacím programem MŠ 

Kostelní. 

  
 
 

editelka školy: Hana Hamšíková 

Kontakt: e-mail: reditelka@mskostelni.cz 

Zástupkyn  editelky školy: Jarmila Veverková 
Kontakt: e-mail: skolka@mskostelni.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.mskostelni.cz 

 

 
 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

4. a 5. kv tna 2022  
od 13.30 do 17 hodin 

Den otev ených dve í 

30. 3. 2022 15.00 – 17.00 

 
 

Školní vzd lávací program 

„Školka plná zábavy“ 
 
  Kroužky a volno asové aktivity 

Keramika 
Sauna 
 
Pravidelné akce školy 

masopustní karneval 
oslava MDD 
zahradní slavnost 
mikulášská nadílka 
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Mate ská škola 
Letohradská 
Letohradská 712/1a, Praha 7 

Telefon: 233 374 436 

E-mail: msletohradska@tiscali.cz 

Provozní doba: 7.00 -17.00 

 

Hlavním cílem školky je co nejlépe p ipravit všechny d ti na 
p echod z MŠ do ZŠ tak, aby jim byl zajišt n úsp šný start povinné 
školní docházky. Tento cíl je neodlu iteln  spjat s kvalitním rozvojem 
osobnosti dít te, který zohled uje jeho pot eby, zájmy i nadání. K 
realizaci cíle jsou využívány moderní výukové technologie a 
didaktické pom cky. Bezpe nost v MŠ je zajišt na prost ednictvím 
kamerového systému, který se nachází jak u vchodu do budovy, 
tak i na chodbách školy. Zahrada je sou ástí vnitrobloku. 

Mate ská škola sídlí v adové domovní zástavb . Byla založena 
v roce 1894. Budova je zd ná a dvoupatrová. V suterénu budovy 
je technické zázemí (plynová kotelna, hlavní uzáv ry vody), sklad a 
p ípravna ovoce a zeleniny. V p ízemí školy, kde se všechny d ti 
p ezouvají, jsou umíst ny dv  t ídy, které mají spole né sociální 
za ízení, do kterého se vchází z chodby. P i pobytu na zahrad  ho 
využívají také ostatní d ti.  

Detašované pracovišt  „Školi ka“, Letohradská 370/1 je 
jednot ídní, provoz tohoto pracovišt  byl zahájen 1. 4. 2016 na 
podn t z izovatele M  Praha 7. T ída sídlí v p ízemí sousední ZŠ. 
Sou ástí je výdejna a sociální za ízení, do kterého se vchází 
z chodby. K pobytu venku je využívána školní zahrada, na kterou je 
samostatný vstup. 

Detašované pracovišt  „Letohrádek“, Nad Štolou 3, je jednot ídní, 
provoz tohoto pracovišt  byl zahájen 1. 9. 2016. Pracovišt  bylo 
z ízeno jako firemní MŠ Ministerstva vnitra R. T ída sídlí v budov  
MV, má samostatný zabezpe ený vchod. Sou ástí pracovišt  je 
výdejna a sociální za ízení, do kterého se vchází jak z chodby, tak i 
ze t ídy. K pobytu venku jsou využívána d tská h išt  v Letenských 
sadech. 

Na stránkách školky si m žete prohlédnout prostory pomocí virtuální 
prohlídky.  
 

editelka školy: PhDr. Lenka Váchová 

Kontakt: tel.: 604 447 235, e-mail: msletohradska@tiscali.cz 

Zástupkyn  editelky školy: Ditta Kocourková 
Kontakt: tel.: 604 446 769, e-mail: msletohradska@tiscali.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.msletohradska.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

4. a 5. kv tna 2022  
od 13.30 do 17 hodin 

Den otev ených dve í 

30. 3. 2022  9.00 – 10.00,  
                    14.00 -16.00 

 

Školní vzd lávací program 

„Školka plná zábavy“ 

Detašovaná pracovišt : 
 
MŠ Školi ka 
MŠ Letohrádek 

 
Kroužky a volno asové aktivity 

Tane ní a pohybová výchova 
Sportovní hry 
Anglický jazyk 
Logopedie 
Výtvarný kroužek 

Pravidelné akce školy 

divadla 
oslava MDD 
mikulášská nadílka 
aj. 
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Mate ská škola 
Nad Štolou 
Nad Štolou 52, Praha 7 

Telefon: 233 374 436 

E-mail: mts_nadstolou@volny.cz  

Provozní doba: 7.00 -17.00 

 

Motto MŠ: „Zvídavost je cestou ke vzd lávání“. Vedeme d ti k 
morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke sv tu, ke spole nosti 
a k p írod . Uplat ováním individuálního p ístupu a vytvá ením 
zdravého sociálního prost edí napomáháme rozvíjet a napl ovat 
osobní potenciál každého dít te. P irozenou formou u d tí rozvíjíme 
finan ní, digitální a sociální gramotnost. Zam ili jsme se na 
polytechnické vzd lávání, fyzickou aktivitu a zdatnost u d tí. 
V íme, že nezbytným základem pro výchovu a vzd lávání je 
vytvo ení podn tného, pozitivního a bezpe ného prost edí ve 
škole. Do MŠ jsou p ijímány d ti od 3 let.  

Pracovišt  MŠ Nad Štolou má t i homogenní t ídy, k rodinné a 
komunitní atmosfé e p ispívají i atypické prostory a umíst ní školy 
v bytovém dom . Školní zahrada ve vnitrobloku nabízí dostatek 
prostoru k pohybovým aktivitám i p ehledný pedagogický terén se 
vzrostlou zelení a umož uje celoro ní pobyt d tí na školní zahrad . 
Umíst ní MŠ v blízkosti Letenské plán , Technického a 
Zem d lského muzea nabízí mnoho p íležitostí k tematickým 
vycházkám a dalšímu vzd lávání d tí.  

Pracovišt  MŠ Janovského má dv  homogenní t ídy, v letošním 
roce probíhá v MŠ celková rekonstrukce vnit ních prostor. T ídy 
budou prostorn jší, sv tlejší a nov  za ízeny, zrekonstruováno bude 
sociální za ízení i šatny. MŠ využívá d tské h išt  umíst né ve 
vnitrobloku Schnirchova 33, zbudované M . Umíst ní MŠ v blízkosti 
parku Stromovka a areálu Výstavišt  nabízí mnoho p íležitostí k 
návšt vám planetária, výstav i k tematickým vycházkám.  

Detašované pracovišt  MŠ Tusarova má jednu v kov  smíšenou 
t ídu. Prostory školy jsou nov  zrekonstruovány. T ída je p íjemn  
za ízena, podporuje komunitní a rodinné prost edí s nižším po tem 
d tí. T ída je pro 20 d tí. Pro pobyt venku využívá MŠ d tské h išt  
umíst né ve vnitrobloku v ulici U Pr honu.   
 

editelka školy: Linda Ková ová 

Kontakt: tel.: 732 39 09 09, e-mail: mts_nadstolou@volny.cz 

Zástupkyn  editelky školy: Lenka Baláková 
Kontakt: tel.:  233 371 448, 733 663 522, e-mail: mts_nadstolou@volny.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.msnadstolou.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

4. a 5. kv tna 2022  
od 13.30 do 17 hodin 

Den otev ených dve í 

Nad Štolou 52 : 7. 4. 2022  
                           17.15 – 18.00 
Tusarova 53:     6. 4. 2022 
                           17.15 – 18.00 
 

 

Školní vzd lávací program 

„Rok v mate ské škole s 
úsm vem“ 

https://www.msnadstolou.cz/svp/ 

Detašovaná pracovišt : 

MŠ Janovského 52 
MŠ Tusarova 53 

Kroužky a volno asové aktivity 

Keramika 
Anglický jazyk 
Dramatický kroužek 
Sportovn -pohybový kroužek 
 
Pravidelné akce školy 

výlety, výstavy 
divadelní a hudební p edstavení 
škola v p írod  
karneval, olympiády 
zahradní slavnost 
besídky 
rozlou ení s p edškoláky 
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Mate ská škola Tusarova 
Tusarova 515/27, Praha 7 

Telefon: 734 305 159 

E-mail: ms.tusarova@centrum.cz 

Provozní doba: 7.00 -17.00 

 

Mate ská škola Tusarova a ZŠ Tusarova tvo í spole ný právní subjekt 
v dolní ásti Holešovic. Základem výchovy a vzd lávání je zdravé 
sebepojetí a spokojenost dít te. Rozvíjíme osobnost dít te s 
ohledem na jeho individualitu, na druhé stran  u íme d ti 
vzájemné tolerantnosti a nezištné pomoci ostatním.  

Školka vytvá í a prohlubuje citové vazby k p írod  a napomáhá 
udržovat lidové tradice a místní zvyky. Vzd lávání je založeno 
zejména na p ímých zážitcích, na prožitkovém a projektovém 
u ení, na zajímavém a podn tném prost edí. Cílem je d ti p ipravit 
nejen do ZŠ, ale všt povat jim základní návyky a dovednosti 
d ležité pro život. Školku navšt vují tecí babi ky, d ti chodí na 
výstavy a do divadel, po ádáme nejr zn jší interaktivní programy a 
také zimní a letní olympiádu. 

Detašované pracovišt  MŠ Visionary se nachází v p ízemí moderní 
kancelá ské budovy v Plynární ulici. Školka vytvá í d tem p íjemné 
a p átelské prost edí pro ízené aktivity, Dostatek prostoru je i pro 
volnou hru d tí. as je napln n spoustou zábavy a her, tvo ivostí a 
prožitkovým u ením. D ti zde nacházejí podn tné prost edí, které 
podporuje jejich harmonický rozvoj.  

Školka velmi úzce spolupracuje se ZŠ Tusarova. Nap . v projektu 
Klí ek se p edškoláci p ipravují na vstup do 1. t ídy ZŠ. 

 
 

editelka školy: Mgr. Monika Nezbedová 

Kontakt: tel.: 220 809 965, e-mail: skola@skolatusarova.cz 

Zástupkyn  editelky pro p edškolní vzd lávání: Marta Šturcová 
Kontakt: tel.: 734 305 159, e-mail: sturcova@skolatusarova.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.skolatusarova.cz 

 

 

 

 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

4. a 5. kv tna 2022  
od 13.30 do 17 hodin 

Den otev ených dve í 

MŠ Tusarova 22. 3. 2022 v 17 h, 
6. 4. 2022 v 17 h 
MŠ Visionary 5. 4. 2022 v 17 h 
 

Školní vzd lávací program 

„Škola v zahradách - od ko en  ke 
korunám“ 

http://www.skolatusarova.cz/index.php/ms-
dokumenty/dokumenty-ms 

Detašovaná pracovišt : 

MŠ Visionary 

Kroužky a volno asové aktivity 
Keramika 
Fotbalová školi ka 
Angli tina v pohybu 
Tane ky 
Plavání 
Kroužek J pro d ti s OMJ 
 
Pravidelné akce školy 
 
podzimní dílni ky 
Možná p íjde ert 
váno ní zpívánky 
karnevalový rej 
Pomlázkování 
Den Zem  

arod jnice 
oslavy Mezinárodního dne d tí 
lou ení s p edškoláky 
divadelní p edstavení 
výstavy 
škola v p írod  
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Mate ská škola U Studánky 
U Studánky 851/4, Praha 7 

Telefon: 725 818 879 

E-mail: msustudanky@seznam.cz 

Provozní doba: 7.00 -17.00 

 

MŠ U Studánky se nachází v klidné a tiché lokalit , která sousedí 
s parkem Stromovka. T ídy jsou sv tlé s okny na zahradu i do ulice 
s minimálním provozem. K budov  p iléhá školní zahrada, která je 
celoro n  využívána a odpovídá bezpe nostním i hygienickým 
normám.  

Školní budova spole n    se zahradou prošla rozsáhlou rekonstrukcí. 
Mate ská škola je p tit ídní. V p ízemí školní budovy je t ída pro 
nejmladší d ti, t locvi na (vybavená t locvi ným ná adím a 
ná iním), sociální zázemí, šatny (tento prostor využíváme 
k prezentaci d tských prací) a kuchy . V prvním pat e jsou t i t ídy, 
šatna, sociální zázemí a školní knihovna. V druhém pat e je nov  
p dní t ída, sociální zázemí, šatna a také školní knihovna. D ti jsou 
do t íd rozd lovány podle v ku a je respektováno p ání rodi . 
Každá t ída má pracovnu, která je využívána i jako jídelna. Herna 
nabízí pestrou škálu možností vyžití. V nižších odd leních je 
využívána k odpolednímu odpo inku. T ídy jsou vybaveny novým 
nábytkem. Hra ky a didaktický materiál je p izp soben v ku dít te 
a vybrán tak, aby uspokojoval p ání, pot eby a zájem dít te. 
Pom cky a hra ky jsou podle možností  a pot eby obm ovány a 
dopl ovány. 

Snahou školky je vytvo it pro d ti i rodi e p átelskou atmosféru, úzce 
spolupracovat s rodinou a dbát na individuální p ístup a osobnostní 
rozvoj d tí. Cílem je užít si dny všední i sváte ní, dodržovat jak eské 
zvyky a tradice našich p edk , tak oslavy svátk  novodobých 
(Halloween, mikulášská a váno ní nadílka, karneval, vynášení 
Morany, Velikonoce, pálení arod jnic). Všechna odd lení v rámci 
dopoledního bloku chodí jednou týdn  na lezeckou st nu. Díky 
úzké spolupráci s FZŠ Um lecká „p edškoláci“ v dí, jak vypadá 
prost edí ZŠ, a mají možnost se seznámit s u itelkou a d tmi v ZŠ. P i 
vstupu do 1. t ídy se tak neocitají v pro n  neznámém prost edí. 
  
 

editel školy: Mgr. Bohumil Kettner, MBA 

Kontakt: e-mail: kettner@fzsumelecka.cz 

Zástupkyn  editele pro p edškolní vzd lávání: Lucie Nyklová 
Kontakt: tel.: 725 818 879, e-mail: msustudanky@seznam.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.msustudanky.webnode.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

4. a 5. kv tna 2022  
od 13.30 do 17 hodin 

 
 

 

Detašované pracovišt : 
 
DS Panorama 
 
Kroužky a volno asové aktivity 

Sportovní kroužek 
Výtvarný kroužek 
Tane ky 
 
Pravidelné akce školy 

poznávací vycházky Prahou 
besedy s policií 
zahradní slavnosti 
besídka ke Dni matek 
ozdravné pobyty 
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Lesní mate ská škola 
Bobulka 
Um lecká 8, Praha 7  

Telefon: 777 351565 

E-mail: sandova@fzsumelecka.cz 

Provozní doba: 8.00 -16.30  

 

Lesní mate ská škola Bobulka (spadající pod FZŠ Um lecká) je 
lenem Asociace lesních mate ských škol. Motto: “Neexistuje 

špatné po así, existuje jen špatné oble ení.” 

Pod korunami strom  na okraji Stromovky se nachází zázemí pro 20 
d tí smíšeného v ku. Školka má k dispozici dv  speciáln  upravené 
a vytáp né maringotky, p íst ešek pro stravování, ekologické 
toalety, ohništ  a tvo ivou zahradu. D ti tráví 99 % asu venku. 

Vzd lávání je sm rováno k respektu k p írod , k druhým i k sob  
samému. Školní vzd lávací program provází sk ítek Bobulka, 
p ebývající pod zelenou maringotkou. S jeho pomocí se usiluje o 
zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady 
ekologické výchovy. Dít  je respektováno jako jedine ná osobnost 
a je vedeno ke spolupráci, ne k sout živosti. Škola podporuje 
vzájemné setkávání p i tradi ních slavnostech a akcích.  

Cílem je, aby se každé dít  ve školce cítilo bezpe n  a spokojen . 
Každodenní dotek p írody p ináší všem pocit sounáležitosti a 
láskyplné vztahy. 

 
 
 

editel školy: Mgr. Bohumil Kettner, MBA 

Kontakt: e-mail: kettner@fzsumelecka.cz 

Vedoucí LMŠ Bobulka: Mgr. Pavla Šandová 
Kontakt: tel.: 777 351565, e-mail: sandova@fzsumelecka.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.lesniskolkabobulka.cz 

 

 

 

 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

pr b žn  po celý rok 

Den otev ených dve í 

dle individuální dohody 

 
 

Školní vzd lávací program 

„Rok se sk ítkem Bobulkou“ 
 
Kroužky a volno asové aktivity 

Plavání 
P edškolák 
Flétni ka 
 
Pravidelné akce školy 

vynášení Morany 
masopust 

arod jnice 
lou ení s p edškoláky 
slavnost letního slunovratu 
podzimní slavnost 
Mikuláš 
váno ní posezení 
výlety 
školka v p írod  
návšt vy „ tecího d de ka“  
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Mate ská škola  
Nad Kazankou 
Z izovatel: M  Praha - Troja 

Nad Kazankou 30/230, Praha - Troja 

Telefon: 284 690 496, 737 252 655 

E-mail: ms.troja@volny.cz 

Provozní doba: 6.30 -17.00 

 

Filosofií naší mate ské školy je pozitivní p ístup k dít ti a jeho práci, 
podpora vlastní innosti a svobody dít te. Dominující inností je hra. 
Podporujeme zdravý t lesný vývoj a zdravý životní styl, vedeme d ti 
k utvá ení dobrých vzájemných vztah , ke spolupráci a p átelství. 
D raz klademe na p íjemnou a laskavou atmosféru v celé mate ské 
škole. Mate ská škola usiluje o to, aby se stala místem, kde se budou 
d ti cítit dob e, kde budou získávat první samostatné sociální 
zkušenosti, základní poznatky o život  kolem sebe a kde získají 
základy pro pokra ující celoživotní u ení a vzd lávání.  

Školní vzd lávací program naší školy tvo í soustavu tematických 
celk , které vycházejí ze ty  ro ních období. Jsou dopln ny 
tradicemi a oslavami svátk , nedílnou sou ást tvo í trojské akce ve 
spolupráci s místními mate skými školami a ostatními ve ejnými i 
soukromými subjekty. Tyto tematické celky jsou pak dále 
rozpracované ve t ídních vzd lávacích programech pro danou 
v kovou skupinu d tí. Mate ská škola je zapojena do sít  st edisek 
ekologické výchovy Pavu ina a je lenem celostátní sít  
mate ských škol se zájmem o ekologickou a environmentální 
výchovu Mrkvi ka.  

Velkým p ínosem je prost edí školní zahrady, kde d ti aktivn  pe ují 
o zele , p stují ovoce a zeleninu, pe ují o kv tiny, stromy, u í se 
hospoda ení s vodou. Protože zahrada byla vybudována ve 
spolupráci s rodinami, d ti aktivn  pe ují o prost edí, které sami 
pomáhaly tvo it. Mate skou školu navšt vují d ti z bilingvních rodin. 
T mto d tem je poskytována v p ípad  pot eby intenzivní podpora 
ke zvládnutí jazykové bariery a osvojení si vyu ovacího jazyka. 
 
 

editelka školy: Bc. Vladimíra Barešová 

Kontakt: tel.: 284 690 496, e-mail: ms.troja@volny.cz 

Zástupkyn  editelky školy: Zuzana Kicovová 

Veškeré informace naleznete na: www.mstroja.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

4. a 5. 5. 2022 13.00 – 17.00 

Den otev ených dve í 

dle domluvy s editelkou školy 

 
 

Školní vzd lávací program 

„Spolu a s úsm vem“ 

Kroužky a volno asové aktivity 

Logopedie 
Startík 
Angli tina 

Pravidelné akce školy 

Ukli me si Troju 
besedy s Policií R 
plavecký výcvik 
spolupráce s Ekoškolkou Rozárkou 
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Katolická mate ská škola 
sv. Klimenta 

Z izovatel: Arcibiskupství pražské 

U Uranie 1080/16, Praha 7 

Telefon: 220 571 008 

E-mail: info.kliment@seznam.cz 

Provozní doba: 7.30 -17.00 

 

Školní vzd lávací program je založen na k es anských hodnotách. 
Preferujeme osobní a laskavý p ístup. Podstatné pro nás je, aby se 
d ti cítily p ijímány a škola byla místem radosti, životaschopných 
vztah , místem kde získají osobní zkušenost a poznají hodnoty, o 
které se budou moci ve svém život  op ít. Cílem je všestranný rozvoj 
dít te, ve všech jeho oblastech: t lesné, duchovní, psychické i 
sociální, aby d ti byly p ipraveny nejen na vstup do školy, ale 
p edevším pro život. D ležitá je p átelská atmosféra, kde si 
vzájemn  d ti, pedagogové a rodi e mohou d v ovat. D ležitý 
je soulad mezi rodinnou výchovou a zam ením školy. 

V sou asné dob  máme dv  t ídy. Uspo ádání dne má sv j 
pravidelný ád, který zohled uje pot eby d tí a je vyvážen as 
aktivit a odpo inku. Každodenní sou ástí dne je spole ná 
modlitba. D tem nabízíme nejr zn jší aktivity, dbáme o dostate ný 
pobyt venku, pracujeme s r znými projekty, které pro d ti 
vytvá íme. Vše je vedeno zážitkovou formou a formou hry. Snažíme 
se, aby program a aktivity byly d tem „ušity“ na míru.  

Máme pravidelné katecheze, p i nichž využíváme pedagogiky 
Franze Ketta. Vycházíme z liturgického kalendá e a samoz ejm  
využíváme p irozený b h ro ního kalendá e, jednotlivých dob a 
jejich bohatství, které s sebou nesou. S d tmi slavíme jejich 
narozeniny, sdílíme radosti i smutné události. Snažíme se vzájemn  
sdílet a vnímat pot eby nejen svoje, ale i bližních. Vzájemn  se 
podporovat v tom, co je dobré a tak vedle sebe r st, vnímat nejen 
o ima, ale p edevším srdcem.  

 
editelka školy: Mgr. Marie Ková ová 

Kontakt: tel.: 733 741 099, e-mail: info.kliment@seznam.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.kms-kliment.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do KMŠ 

4. a 5. 5. 2022 

oba dny v asech:  

9:00 -11:30 a 13:30 -16:30 hod. 

Den otev ených dve í 

29. 3. 2022  

8:30 – 11:30 a 14:30 -16:30 

 

 

Školní vzd lávací program 

„Klimentovou cesti kou“ 

https://www.kms-kliment.cz/wp-
content/uploads/2021/10/%C5%A0VP-
2021-1.pdf 

Odpolední innosti d tí:   

Slaví ek, Šikula, Flétna, Angli tina 

Pravidelné akce školy 

Zažít m sto jinak 
podzimní dílny 
mikulášská nadílka 
adventní dílny 
váno ní besídky 
svatomartinský pr vod 
projektové dny 
Mše svaté 
podzimní jarmark 
Duši ky 
Den d tí 
p ednášky pro rodi e 
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Ekoškolka Rozárka 
Z izovatel: Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka,  

mate ská škola, z. ú. 

Pod Havránkou 12/2, Praha – Troja  

Telefon: 777 123 690 

E-mail: reditelka.skolka@podhoubi.cz 

Provozní doba: 8.00 -17.00 (Troja), 8.00 -16.00 (Letná) 

 

Ekoškolka Rozárka je menší školka s p átelskou atmosférou. Naše 
pobo ky najdete na Praze 7 v Troji a na Letné. Co všechno v 
Rozárce s d tmi d láme? Jsme hodn  venku za každého po así, 
tvo íme a muzicírujeme, sázíme bylinky a zeleninu, všímáme si 
p írody v pr b hu ro ních období, svobodn  si hrajeme, zdrav  
jíme. Objevujeme sv t svým vlastním tempem. Inspirujeme se prvky 
programu Za ít spolu, prostory t íd jsou uspo ádány do center 
aktivit nap . atelier, pokusy a objevy, domácnost, hudební nástroje, 
knihy a písmena. Jsme zapojeni v programu Ekoškola pro MŠ, který 
se prolíná do všech našich inností.  S d tmi jsme venku asto a za 
každého po así.  

V Troji funguje mate ská škola a d tská skupina, jsme tu pro d ti od 
2 do 7 let. Potkat nás m žete v botanické zahrad , u potoka Na 
Havránce, v zámecké zahrad , poblíž Vltavy, ve Stromovce nebo 
na naší stále pest ejší zahrad , kterou spole n  tvo íme. Moc nás 
t ší spolupráce s Eko-ateliérem v oranžérii trojského zámku, a  už p i 
spole ném tvo ení, p i našich slavnostech i v záložní zahrad , 
kterou máme možnost využívat. D ti u nás mohou navšt vovat 
odpolední kroužky Ekoškola, Zahradní ek, Flétna a Školi ka pro 
p edškoláky.  Starší d ti mají každý tvrtek výletní den, odchází 
hned ráno ze zahrady a vrací se na ob d. Jedou také na školku v 
p írod . P edškoláci vyráží na dobrodružný výlet s p espáváním pod 
hv zdami.  

Na Letné sídlí d tská skupina pro d ti od 2 do 5 let a potkáte nás 
na Selském dvo e u Zem d lského muzea, v Letenských sadech, 
ob as ve Stromovce. V blízkosti školky hledáme místa pro naše 
zahradnické pokusy. Ve t íd  máme hra ky z p írodních materiál  
a tzv. „Open ended toys“ neboli hra ky, které mají neomezené 
množství zp sob , jak si s nimi d ti mohou hrát. Také využíváme ke 
h e „Loose Parts“ což jsou p edm ty jako nap íklad d ev ná 
kole ka od záv s , mušle, kartonové tubusy, cívky, špulky a jiné. 
T mito netradi ními „hra kami“ chceme podpo it d tskou 
kreativitu ve h e.  
 

editelka školy: Veronika Iljuchina 

Kontakt: tel.: 777 123 690, e-mail: reditelka.skolka@podhoubi.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.ekoskolka-rozarka.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

Troja 10. 5. 2022 
Letná 19. 5. 2022 

Den otev ených dve í 

Troja 29. 3.  a  26. 4. 2022  
         9.00 -11.00 
Letná 28. 4. 2022 9.30 -11.00 

Letní provoz 

Ekoškolka Rozárka, z.  ú., 
pobo ka Pod Havránkou 12/2 
funguje i b hem letních prázdnin 
krom  prvního a posledního 
týdne. 

 
 

Školní vzd lávací program 

„V Rozárce mají d ti as vyr st. 
V Rozárce rosteme všichni.“ 

https://ekoskolka-
rozarka.cz/dokumenty/ 

Detašované pracovišt : 

Letohradská 761/62, Praha 7 
 
Kroužky a volno asové aktivity 

Ekoškola 
Zahradní ek 
Školi ka 
Flétna 
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Mate ská škola Kocour 
Z izovatel: Mate ská škola Kocour s. r. o. 

Dobrovského 527/26, Praha 7  

Telefon: 731 751 107 

E-mail: kocour@mskocour.cz 

Provozní doba: 8.00 -17.30  

 

Ve školce nám jde hlavn  o to, aby o d ti bylo dob e postaráno, 
jedna u itelka pe uje maximáln  o 8 d tí. Soust edíme se na 
intenzivní komunikaci s rodinou. Máme vlastní zp sob práce 
s d tmi, Používáme k tomu prvky a pom cky Montessori 
pedagogiky, které podle nás nejlépe fungují a dáváme d tem 
prostor vy ádit se výtvarn  hudebn  i pohybov . Chceme, aby d ti 
mimo her a pohybu objevovaly sv ty barev, zvuk , v ní, povrch  i 
chutí. Proto pro n  máme každý den hudební, výtvarná a tane ní 
odpoledne.  

Nejd ležit jší je pro nás individuální p ístup ke každému dít ti, 
tolerance a intenzivní komunikace s rodinou. Vytvá íme d tem 
kreativní prost edí, ve kterém m že naplno r st jejich samostatnost, 
talent, sebev domí a sociální inteligence. Hlavním bodem našeho 
vzd lávacího programu je rozvíjet d ti tempem, které odpovídá 
jejich nadání, p stovat v nich láskyplný vztah k rodin  i kamarád m 
a nau it je vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Malé kolektivy 
umož ují v novat se každému dít ti zvláš  a dát mu dostatek 
podn t , které m že objevovat.  

Do školky mohou docházet d ti od 2,5 roku, každý den, nebo jen 
na n kolik dopolední v týdnu.  

 
 

editelka školy: Kristýna Hoyer 

Kontakt: tel.: 774 896 887, e-mail: kocour@mskocour.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.mskocour.cz 

 

 

 

 

 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

pr b žn  po celý rok dle 
kapacity 

Den otev ených dve í 

dle domluvy s editelkou školy 

 
 

 
Kroužky a volno asové aktivity 

Logopedie 
Tane ky 
Výtvarný kroužek 
Hudební kroužek 
Gymnastika 
Angli tina 
 
Pravidelné akce školy 

solná jeskyn  
plavání 
spaní ve školce 
víkendové výlety 
 
 

Stránka 31



Smiling Baby School 
Z izovatel: Mate ská škola Smiling Baby School s.r.o. 

echova 29, Praha 7 

Telefon: 223 001 482 

E-mail: reditelka@smilingbabyschool.cz 

Provozní doba: 8.00 -18.00 

 

Školku a jesli ky Smiling Baby School najdete v Praze 7 – kousek od 
Letenského nám stí u parku Stromovka. Pe liv  jsme vybírali místo, 
které by bylo vhodné pro Vaše d ti, aby si mohly bezpe n  hrát, 
u it se novým v cem v p íjemném prost edí, aby m ly kam chodit 
do p írody. 

Jsme tu pro všechny d ti od 18 m síc  do 6 let, abychom jim 
poskytli pé i, díky které mohou rozvinout svoje schopnosti a prožít 
bezstarostné chvíle ve spole nosti svých vrstevník . Jesle a školka 
se stávají celospole enským místem, kde d tem p edáváme 
elementární dovednosti a rozvíjíme ho po všech stránkách, u íme 
ho základním sociálním a hygienickým návyk m. Využíváme d tské 
p irozené zvídavosti k získávání nových poznatk  ve form  her, 
písni ek, knížek atd.  

Den je rozvržen do pravidelných blok . Tím je zajišt n pravidelný 
režim, který je pro d ti v p edškolním v ku velmi d ležitý. V denním 
rozvrhu je zahrnut as na spole né setkání všech d tí, vzd lávání, 
pobyt v p írod  (zahrada, park, vycházky do okolí), as pro relaxaci 
a oddych, pravidelnou stravu a hygienu. 

Výuka cizích jazyk  probíhá p irozenou formou – na d ti totiž 
pedagogové mluví st ídav  anglicky a esky. Struktura školního dne 
v našem za ízení je pln  slad na s požadavky MŠMT. 

Stravování pro d ti zajiš uje firma Ekolandia, která va í výhradn  z 
erstvých surovin. D ti mají volný p ístup k pití kdykoli b hem dne. 

Složení stravy odpovídá v ku d tí. D tem se zvláštním stravovacím 
režimem je možné p inést vlastní jídlo. 

  
 

editelka školy: Mgr. Jarmila Mace ková 

Kontakt: tel.: 736 765 691, e-mail: reditelka@smilingbabyschool.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.smilingbabyschool.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

pr b žn  po celý rok dle 
kapacity 

Den otev ených dve í 

dle individuální dohody 

 
 

 
Kroužky a volno asové aktivity 

R zné kroužky 

Pravidelné akce školy 

Mikuláš 
lampionový pr vod 
Haloween 
váno ní besídka 
Velikonoce 
letní tábor ve vlastním penzionu 
ozdravné pobyty ve vlastním 
penzionu 
vzd lávací akce pro rodi e 
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Mufánkov 
Z izovatel: Mufánkov s.r.o. 

Dukelských hrdin  25, Praha 7  

Telefon: 777 836 071 

E-mail: info@mufankov.cz 

Provozní doba: 8.00 -17.00  

 

Respektujeme t lesný i duševní vývoj dít te. Nehodnotíme, 
nemanipulujeme. V íme, že dít  je tv rcem sebe sama. 
Dop áváme d tem dostatek asu pro nasycení pot eby "JÁ SÁM!" 
D ti se mohou podílet na b žných denních innostech - prostírají, 
p ipravují si sva iny, myjí nádobí, stelou postýlky. Samostatnost 
d tem dodává pocit jistoty, vlastní d ležitosti, pot ebnosti. 

 "Ruka je nástrojem ducha." - motto Marie Montessori. V jeho duchu 
zapojujeme do procesu u ení celé t lo, všechny smysly. Nové 
informace se díky pohybu lépe zapisují do svalové pam ti, dochází 
tak nejen k zábavn jšímu, ale i trvalejšímu zapamatování. D ti si 
sami vybírají kde, s ím a s kým cht jí pracovat. Za pr b h a 
dokon ení práce p ebírají zodpov dnost. Už od d tství se tak u í 
základním životním hodnotám. 

 Do Mufánkova p ijímáme d ti od 3 let. Po osobní sch zce a 
vzájemném posouzení možností jsme schopni p ijmout i d ti mladší. 
Maximální po et d tí ve skupin  je 8. Snažíme se ale, aby d ti m ly 
opravdu individuální pé i, obvykle je toto íslo nižší. P edevším p i 
výletech i aktivitách mimo školku p ipadá na jednoho lektora 
okolo 5 d tí. V Mufánkov  se rádi setkáváme s rodinami našich d tí. 
Po ádáme tak akce k r zným p íležitostem – Mikuláš, Vánoce, 
Velikonoce, Jarní výtvarné dílny. Vymýšlíme také pro rodi e 
vzd lávací programy – workshopy, p ednášky, seminá e. 

 
 

editelka školy: Dita Castrillo 

Kontakt: e-mail: info@mufankov.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.mufankov.cz 

 

 

 

 

 

 

Nadcházející události 

Zápis do MŠ 

pr b žn  po celý rok dle 
kapacity 

 

 
 

Pravidelné akce školy 

Mikuláš 
váno ní besídka 
Velikonoce 
vzd lávací akce pro rodi e 
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PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 

Prezentace základních škol z izovaných 
 M  Praha 7 

 

Základní škola  
T. G. Masaryka 
Ortenovo nám stí 1275/34, Praha 7 

Telefon: 211 153 083 

E-mail: rychtr@zstgm.cz 

 

Škola si zakládá na individuálním p ístupu k žák m a zdravém 
životním stylu.  

Na prvním stupni probíhá vyu ování s prvky programu „Step by 
Step - Za ít spolu“. Angli tinu se žáci u í již od 1. t ídy (od 3. t ídy je 
jedna hodina s rodilým mluv ím), n m inu od 7. t ídy.  

V rámci zvyšování kvality výuky je od 2. ro níku posilována výuka 
eštiny a matematiky.  

Vybavení školy tvo í mj. školní dílna, dv  t locvi ny, víceú elové 
sportovní h išt , divadelní sál, Wi-Fi p ipojení, odhlu n ná jídelna, 
odborné u ebny PC, F-Ch, jazyková, cvi ná kuchy ka. 
Samoz ejmostí jsou speciální pom cky, asistenti pedagoga, 
výchovný poradce a školní psycholog. V letošním roce byly 
otev eny dv  p ípravné t ídy.  

Škola vydává svým žák m mezinárodní žákovský pr kaz ISIC Školák, 
který slouží jako vstupní ip pro vstup do školy a školní jídelny. 
 
Škola se ú astní projektu, jehož sou ástí je pilotování pozice 
sociálního pedagoga ve škole. Tím dochází k propojování školní a 
sociální práce a k podpo e znevýhodn ných žák . 

 
 

editel školy: Mgr. Jan Rychtr 

Kontakt: tel.: 732 401 198, 211 153 083, e-mail: rychtr@zstgm7.cz 

Zástupkyn  editele školy: Iva Piherová Rubinsteinová 
Kontakt: tel. 605 270 733, 211 153 086, e-mail: piherova@zstgm7.cz 

Školní družina: 6.30 – 17.30 

Veškeré informace naleznete na: www.zstgm7.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do ZŠ 

20. 4. a 21. 4. 2022 

 
 

Školní vzd lávací program 

„Škola p íležitostí“ 

http://zstgm7.cz/wp-
content/uploads/2017/09/svp.pdf 

Kroužky a volno asové aktivity 

Sportovní kroužek 
Kroužek jazyk  
Tane ní kroužek 
Hudební kroužek 

Pravidelné akce školy 

váno ní jarmark 
velikono ní jarmark 
divadelní festival 
Pochod TGM 
branný den 
sportovní den 

Spolek rodi  p i ZŠ T. G. Masaryka 

P edsedkyn : Mirka Karolová 
Kontakt: spolekzstgm@seznam.cz 

Školská rada 

P edsedkyn : Klára Cibulková 
Kontakt: ciba.klara@gmail.com 

 

Stránka 34



Základní škola Františky 
Plamínkové 
Františka K ížka 490/2, Praha 7 

Telefon: 233 378 851 

E-mail: skola@plaminkova.cz 

 

Na Základní škole Fr. Plamínkové s rozší enou výukou jazyk  
klademe d raz na kvalitní všeobecné vzd lání, rozvoj širokého 
spektra poznání a na vst ícné prost edí pro u ení každého žáka. 

Naši žáci se pravideln  ú astní olympiád a sout ží v cizích jazycích 
a jsou také úsp šní v p ijímacím ízení na SŠ a víceletá gymnázia. A 
podobn  jako nám záleží na individuálním rozvoji žák  a žáky , 
dbáme samoz ejm  i na to, aby se kontinuáln  vzd lávali naši 
u itelé. Pe ujeme také o vztahy a o to, aby nám spolu ve t íd  bylo 
dob e. S tím nám pomáhá naše paní školní psycholožka.  

Již od 1. ro níku máme na naší škole nadstandardní po et hodin 
povinné výuky cizích jazyk . Od 5. ro níku je výuka vybraných 
p edm t  vedena metodou CLIL, kdy se vybrané p edm ty 
(pracovní innosti, hudební výchova, Culture and Media Studies) 
vedou v anglickém jazyce. Od 1. do 4. ro níku také nosíme školní 
uniformy.    

Od 6. ro níku si žáci volí druhý cizí jazyk – n m inu, francouzštinu 
nebo špan lštinu. Anglický, francouzský a špan lský jazyk, stejn  
jako kroužek ruštiny vyu ují naši rodilí mluv í. A když to vládní 
na ízení a situace povolují, po ádáme také pravidelné zájezdy do 
zahrani í, v etn  vým nných pobyt . Jsme zapojeni do projekt  a 
spoluprací škol v rámci Evropy.   

Ve školní budov  se nachází nov  zrekonstruovaná školní kuchyn  
a jídelna. K dispozici máme po íta ovou u ebnu, tablety do výuky, 
kvalitn  vybavenou eskou i cizojazy nou žákovskou knihovna, 
jazykové u ebny nebo keramickou dílnu s pecí. V letních m sících 
využíváme pro výuku a další aktivity venkovní t ídu a školní h išt . 
V letních m sících používáme venkovní u ebnu. 

  
 

editel školy: Ing. Bc. Jaroslav Andrle, Ph.D. 

Kontakt: tel.: 733 106 029, e-mail: andrle@plaminkova.cz 

Zástupkyn  editele školy: Mgr. Lenka Šimánková 
Kontakt: tel. 775 110 271, e-mail: simankova@plaminkova.cz 

Školní družina: 7.00 – 17.30 

Veškeré informace naleznete na: www.plaminkova.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do ZŠ 

20. 4. a 21. 4. 2022 

 
 

Školní vzd lávací program 

„Schola lingua“ 

http://www.plaminkova.cz/skolni-
vp.html 

Kroužky a volno asové aktivity 

Sportovní kroužky 
Konverzace v cizím jazyce 
Šachový kroužek 
 
Pravidelné akce školy 

váno ní trhy, Den otev ených 
dve í, zahradní slavnost, 
Halloween, Thanksgiving Day, St. 
Patrick aj. 

   Spolek rodi  SRPŠ 

Kontakt:   i.pecinova@post.cz          
kasparka@seznam.cz 

Školská rada 

P edsedkyn : Jana Skalková 
Kontakt:skalkova.j@gmail.com 
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Základní škola 
Korunova ní 
Korunova ní 8/164, Praha 7 

Telefon: 223 018 913 

E-mail: komrska@korunka.org 

 

Škola sdružuje pod svou st echou dva vzd lávací programy. Tzv. 
tvo ivé t ídy se u í podle školního vzd lávacího programu 3in a 
montessori t ídy se vzd lávají podle školního vzd lávacího 
programu Montessori sv t.  

Vyu ování v tvo ivých t ídách je soubor innostních metod a forem 
u ení, který dává žák m prostor ke konkrétním innostem, 
samostatným úvahám a tvorb  vlastních otázek. Žák zde není 
pasivním p íjemcem informací, ale pr b žn  projevuje iniciativu – 
pracuje, p emýšlí, hovo í a tvo í. innostní u ení u í žáky chápat 
souvislosti, rozvíjí zvídavost a tvo ivost, p irozen  využívá 
p edur ování, používá jednoduché pom cky pro všechny žáky, 
pracuje pozitivn  s chybou, individualizuje a také 
umož uje spoluvýb r u iva žáky. Od 1. ro níku výuka angli tiny a 
od 7. ro níku výuka n meckého a francouzského jazyka voliteln . 
Informatika je od 4. ro níku. V rámci rozší ené pé e o d ti s díl ím 
výukovým oslabením škola poskytuje skupinovou reedukaci 
v dopoledních hodinách, skupinovou p ípravu na vyu ování 
v odpoledních hodinách, nácvik rozvoje grafomotoriky pro 
vybrané žáky z 1. a 2. t íd, programy na rozvoj koncentrace 
pozornosti a pracovního tempa; pro nadané žáky klub zam ený 
na rozvoj logického myšlení a kognitivních (poznávacích) funkcí; 
pro žáky s odlišným mate ským jazykem skupinovou výuku eského 
jazyka v odpoledních hodinách.

Montessori pedagogika akcentuje respektující p ístup, d ti mají 
svobodnou volbu práce v tzv. p ipraveném prost edí, d raz je 
kladen na kompetence (komunikativní, k ešení problém  apod.), 
na zodpov dnost žáka, na postupné získávání dovednosti 
organizovat si sv j as a práci.  
 

editel školy: Mgr. Tomáš Komrska 

Kontakt: tel.: 223 018 913, 731 189 723, e-mail: komrska@korunka.org 

Zástupkyn  editele školy: Mgr. Radomíra Václavíková 
Kontakt: e-mail: vaclavikova@korunka.org 

Zástupkyn  pro t ídy Montesssori: Mgr. Iva Schmidtová 
Kontakt: e-mail: schmidtova@korunka.org 

Školní družina: 6.30 – 18.00 

Veškeré informace naleznete na: www.korunka.org 

 

Nadcházející události 

Zápis do ZŠ 

20. 4. a 21. 4. 2022 

Setkávání p edškolá k  a jejich 
rodi  ve škole 

St eda 6. 4. 2022  od 16 do 18 hodin 
 

Školní vzd lávací programy 

„3in“, „Montessori sv t“ 

https://www.korunka.org/svp3in/index.htm 

https://www.korunka.org/dokumenty/vzdelavaci-
program/ 

Kroužky a volno asové aktivity 

Výuka hry na hudební nástroje 
Výtvarné kluby v ateliéru 
Gymnastika 
Šachy 
Keramika 
Tenis 
Moderní tanec 

Spolek rodi  Korunka 

P edsedkyn : Zuzana Novotná 
Kontakt: spolekkorunka@seznam.cz 

Spolek rodi  Montessori Korunka 

P edsedkyn : Jana Janá ová 
Kontakt: 
korunkamontessori@gmail.com 

Školská rada 

P edsedkyn : Hana Ros lková 
Kontakt: rosulkova@korunka.org 
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Základní škola 
Tusarova 
Tusarova 790/21, Praha 7 

Telefon: 220 809 965 

E-mail: skola.tusarova@seznam.cz 

 

Základní škola Tusarova je škola s dlouhou a dobrou tradicí. Coby 
instituce ur ená pro získávání základního vzd lání usiluje o 
komplexní p ípravu žák  pro další studium, u í je orientaci 
v b žných životních situacích. Výuka zde probíhá podle školního 
vzd lávacího programu Klí  k poznání. Škola disponuje dv ma 
t locvi nami a h išt m s um lým povrchem. Nejreprezentativn jší 

ástí budovy je školní aula, d íve školní kaple. Dále se v budov  
nachází školní kuchyn  s jídelnou. Pro výuku mají pedagogové 
6 odborných pracoven (knihovna, u ebna cizích jazyk , u ebna 
informatiky s 30 po íta i p ipojenými na internet, moderní 
pracovna fyziky a chemie s m icími systémy PASCO, cvi ná školní 
kuchy ka, školní dílna. 

Za b žných podmínek pro d ti organizujeme zajímavé celoškolní 
projekty a akce, kde lze získané znalosti a dovednosti uplatnit a 
rozvíjet. Stejný cíl sleduje nabízená škála volitelných p edm t  
zam ených na sport, um ní, ekologii, média, novodobou historii 
atd. V oblasti cizích jazyk  nabízíme výuku angli tiny, n m iny, 
francouzštiny, ruštiny a nejnov ji také špan lštiny. Od zá í 2021 se 
u íme v moderní jazykové laborato i. V 6. ro níku mohou žáci se 
zájmem o p írodní v dy studovat ve specializované t íd  se 
zam ením na p írodov dné p edm ty. Povinnou docházku 
mohou v Tusarce zahájit už p edškoláci, v p ípravné t íd  se chystají 
na „opravdovou“ školní práci. Na škole pracuje speciální pedagog, 
osm asistentek pedagoga a dvojjazy ná asistentka.  
Škola se ú astní projektu, jehož sou ástí je pilotování pozice 
sociálního pedagoga ve škole. Tím dochází k propojování školní a 
sociální práce a tím k podpo e znevýhodn ných žák . 
Vše podstatné o škole shrnuli sami žáci ve videu s názvem Tusarka 
o ima d tí, které naleznete na webu školy.  

 
 

editelka školy: Mgr. Monika Nezbedová 

Kontakt: tel.: 220 809 965, e-mail: nezbedova@skolatusarova.cz 

Zástupkyn  editelky pro 1. stupe : Dana Prošková 
Kontakt: tel.: 273 130 275, e-mail: proskova@skolatusarova.cz 

Zástupkyn  editelky pro 2. stupe : Nikola Tom alová 
Kontakt: tel.: 703 146 932, e-mail: tomcalova@skolatusarova.cz 

Školní družina: 6.30 – 17.30 

Veškeré informace naleznete na: www.skolatusarova.cz 

 

 

Nadcházející události 

Zápis do ZŠ 

20. 4. a 21. 4. 2022 

Den otev ených dve í 

    22. 3. 2022 od 18 hodin 
  
  

Školní vzd lávací program 

„Klí  k poznání“ 

http://skolatusarova.cz/index.php/dokumenty/ke-
stazeni/category/2-skolni-vzdelavaci-program 

Kroužky a volno asové aktivity 

Výtvarn -pracovní kroužky 
Jazykové kroužky 
Sportovní kroužek 
Dramatický kroužek 
Kroužek va ení 
Tane ní kroužek 
Florbal 

tená ský kroužek 
Klub deskových her 

Školská rada 

P edseda: Petr Diviš 
Kontakt: tel.:602 225 086,  
e-mail:  viva.diva@volny.cz 
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Fakultní základní škola 
Um lecká 
Um lecká 850, Praha 7 

Telefon: 233 378 694, 233 374 258 

E-mail: fzsumelecka@seznam.cz 

 

Školní vzd lávací program je koncipován tak, aby školní docházka 
byla pro d ti podn tná, motivující, bez zbyte ného stresu, nap tí i 
nervozity. U itelé jsou partne i d tí, vzájemn  se obohacují, podílí 
se na spole ných projektech, celoškolních i mimoškolních akcích a 
aktivitách. Jako jediná škola v Praze nabízí škola rozší ené 
vzd lávání v oblasti hudební výchovy - v každém ro níku jedna 
t ída. FZŠ je umíst na v klidném prost edí v t sném sousedství parku 
Stromovka, což umož uje d tem p irozené u ení v p írod , které 
probíhá nejen v rámci environmentální výchovy, ale je 
samoz ejmou sou ástí b žného denního výukového procesu - platí 
i pro p ípravnou t ídu a školní družinu. Škola je bezbariérová, pro 
žáky s t lesným postižením byl vybudován výtah a dv  plošiny. 

 Ve škole pracuje celkem sedm asistent  pedagoga, speciální 
pedagog, dva dvojjazy ní pedagogové, klinický logoped a ty i 
logopedi tí asistenti. Výuka probíhá v kmenových t ídách a v 
n kolika odborných u ebnách. Ve t ech samostatných odborných 
u ebnách se vyu ují cizí jazyky (od 1. t ídy), samostatnou místnost 
má i speciáln  vybavená u ebna hudební výchovy a u ebny 
informatiky. Pro pracovní a polytechnické innosti jsou k dispozici 
školní dílny a cvi ná kuchy ka. Pro pohybové a sportovní aktivity 
má škola dv  t locvi ny. Na školním dvo e bylo vybudováno 
venkovní h išt  s um lým povrchem.  

Jako fakultní základní škola spolupracuje FZŠ s Pedagogickou 
fakultou UK, podílí se na vzd lávání nových pedagog  a spolupodílí 
se na zavád ní inovativních metod sou asného vzd lávání. 

Škola se v nuje za len ní žák  s odlišným mate ským jazykem, 
v rámci dopoledního vyu ování probíhá speciální výuka se 
zam ením na specifika, odlišnosti a podporu d tí s OMJ.  
 

editel školy: Mgr. Bohumil Kettner, MBA 
 
Kontakt: e-mail: kettner@fzsumelecka.cz 
 
Statutární zástupkyn  editele pro 1. stupe : Miroslava Müllerová 
Kontakt: tel.: 233 374 258, linka 13,  e-mail: mullerova@fzsumelecka.cz 

Zástupkyn  editelky pro 2. stupe : Pavel Machovec 
Kontakt: tel.: 233 374 258 linka 14, e-mail: machovec@sfzsumelecka.cz 

Školní družina: 6.45 – 17.30 

Veškeré informace naleznete na  www.fzsumelecka.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do ZŠ 

20. 4. a 21. 4. 2022 

 

 

Školní vzd lávací program 

„Škola pohody“ 

Kroužky a volno asové aktivity 

Mí ové hry 
Ateliér 
Keramika 
Gymnastika 
Šachy 
Logopedie 

Pravidelné akce školy 

letní školka o prázdninách 
ozdravné pobyty 
testování studijních materiál  PedF 
podpora žák  s OMJ 

Školská rada 

P edsedkyn :  
Miroslava Barešová 
Kontakt: 
mirka.baresova@seznam.cz 
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Základní škola 
Strossmayerovo nám stí 
Strossmayerovo nám stí 4, Praha 7 

Telefon: 220 870 096 

E-mail: sekretariat@zs-stross.cz 

 

Škola klade d raz na jazykové znalosti, zavád ní moderních 
technologií do výuky, systematické rozvíjení osobnostn -sociálních 
dovedností žák  a na individuální p ístup k pot ebám jednotlivých 
žák .  

Matematika se vyu uje dle princip  metody profesora Hejného, od 
1. t ídy probíhá výuka angli tiny s možností konverzace s rodilým 
mluv ím, další cizí jazyk je vyu ován od 6. t ídy (na výb r n m ina, 
ruština, francouzština, špan lština). Od 3. t ídy mají žáci možnost 
volby mezi p edm ty angli tina plus, matematika plus a 
informatika. V rámci poradenského týmu p sobí na škole speciální 
pedagog, školní terapeut a asistenti pedagoga. 

V budov  na Strossmayerov  nám. 4 se otevírají t ídy se 
všeobecným programem, v budov  Letohradská 1 funguje t ída 
s prvky intuitivní a waldorfské pedagogiky a postupn  se zde 
otevírají nové t ídy s výukou n kterých p edm t  v anglickém 
jazyce a v budov  U Uranie 14 sídlí specializovaná t ída pro žáky se 
specifickými pot ebami u ení.  

Výuka za íná v 8.30 hodin. Škola je vybavena keramickými dílnami, 
sportovním h išt m ve vnitrobloku, t locvi nou a gymnastickou 
halou, dále žáci využívají stolní tenis a fotbal na chodbách, 
odborné u ebny, Wi-Fi, interaktivní tabule, po íta e a digitální 
hnízda, žákovská dotyková za ízení. 
 
 

editel školy: Mgr. František Rada 
Kontakt:  e-mail: frantisek.rada@zsstross.cz 
Zástupce editele: Martin Provazník 
Kontakt: tel.: 604 279 586, e-mail: martin.provaznik@zsstross.cz 

Zástupce editele Letohradská: Magdalena Fleková 
Kontakt: e-mail: magdalena.flekova@zsstross.cz 

Zástupce editele U Uranie: Božena Palusgová 
Kontakt: e-mail: bozena.palusgova@zsstross.cz 

Školní družina: 6.30 – 17.30 (Stross, Letohradská), 7.00-17.30 (Uranie) 

Veškeré informace naleznete na www.zs-stross.cz 

Nadcházející události 

Zápis do ZŠ 

20. 4. a 21. 4. 2022 

Den otev ených dve í  on-line 

ZŠ Stross 22. 3. 2022 od 16 hodin 
U Uranie 23. 3. 2022 od 16 hodin 

 
 

Školní vzd lávací program 

„Škola pro všechny“ 

http://www.zs-
stross.cz/file.php?nid=3380&oid=5826227 

Detašovaná pracovišt : 

ZŠ Letohradská 1 
ZŠ U Uranie 14 

Kroužky a volno asové aktivity 

Florbal 
Stolní tenis 
Mí ové hry 
Keramika 
Tanec 
Výtvarné a rukod lné kroužky 
Šachy 
V da nás baví 
Intellectus 
Horolezectví 
Flétna 
Va ení 
Dramatický kroužek 

Školská rada 

P edseda: Jan Charvát 
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Prezentace základních škol jiných z izovatel  
na území Prahy 7 

 

Bratrská škola 
Z izovatel: eskobratrská církev evangelická 

Rajská 3, Praha 7 

Telefon: 724 025 354 

E-mail: info@bratrska.cz 

 

Církevní základní škola rodinného typu vycházející z k es anských 
princip  má zavedený I. a rozvíjející se II. stupe  (v p íštím školním 
roce 1. - 8. t ída + p ípravná t ída pro p edškolní d ti).  

Vedle stávající budovy se bude stav t nová moderní škola v etn  
t locvi ny a jídelny. Tradicí školy je p íprava divadelního 
p edstavení a rozší ená výtvarná a hudební výchova. Každý rok 
škola po ádá r zné exkurze a zážitkové výjezdy – adapta ní, 
p írodov dný, vodácký kurz, lyža ský kurz, školu v p írod . Typické 
pro Bratrskou školu jsou asté návšt vy muzeí, výstav, divadel, zoo 

i planetária, ve škole funguje množství zájmových kroužk  a školní 
klub. 

 Škola si zakládá na otev ené komunikaci s d tmi i rodi i. Ve t ídách 
je malý po et žák . Výtvarnou výchovu vyu uje výtvarnice spolu s 
anglickým rodilým mluv ím. V každé t íd  prvního stupn  t íd  je 
p ítomen asistent pedagoga.  

Škola je dob e inkluzivní, má svou speciální pedagožku, od zá í 2022 
se t šíme, že rozší í náš pedagogický sbor školní kaplan Karel Müller 
z “Pastoral Brothers” jako fará , mediátor a u itel etické výchovy a 
netradi ního výkladu k es anství. Spolupracujeme s patronátním 
sborem U Jákobova žeb íku, kde se setkáváme na n kolika 
spole ných bohoslužbách ro n . 

  
 

editel školy: Mgr. Rostislav Konopa 

Kontakt: tel.: 724 025 354, e-mail: rostislav.konopa@bratrska.cz 

Zástupkyn  editele školy: Hana Pokorná 
Kontakt: e-mail: hana.pokorna@bratrska.cz 

Školní družina: 6.45 – 17.30 

Veškeré informace naleznete na: www.bratrska.cz 

 

Nadcházející události 

Zápis do ZŠ 

4. a 5. 4. 2022, 13-17 hodin 

 
 

Školní vzd lávací program 

„Každému pro jeho život“ 

https://www.bratrska.cz/cs/dokumenty-ke-
stazeni 

 Kroužky a volno asové aktivity 

Keramický kroužek 
Výtvarné kroužky 
Dramatický kroužek 
Hudební kroužek 
Grafika 
Kroužek ru ních prací 
Tane ní kroužek 
Florbal 
Biblické p íb hy 

Školská rada 

P edsedkyn : Vladimíra Horová 
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Základní škola Trojská 
Z izovatel: M stská ást Praha – Troja 

Trojská 211/110, Praha - Troja 

Telefon: 233 540 142, 606 948 800 

E-mail: skola@trojskaskola.cz 

 

Motto: „Vezmeme t  za ruku na cest  k poznání“ 
Základní škola v Praze - Troji je školou s šesti t ídami I. stupn , školní 
družinou, jídelnou a pedagogickým centrem, kde p sobí speciální 
pedagog. Má áste n  bezbariérový p ístup. Z izovatelem školy je 
M stská ást Praha - Troja a je v této oblasti jedinou státní základní 
školou.  

Velký d raz klade škola na klima a vztahy mezi žáky, pedagogy a 
rodi i. Zdravé vztahy mezi spolužáky jsou podporovány p edevším 

astými výjezdy na školy v p írod , a to na podzim, v zim  i na ja e, 
kde se žáci v nují sport m jako je lyžování, cyklistika, turistika, 
plavání a bruslení.  

Vzd lávací program je zam en p edevším na výuku anglického 
jazyka a hru na flétnu již od 1. ro níku. Hodiny anglického jazyka jsou 
ve v tšin  t íd p lené. Žáci v pátém ro níku jsou systematicky 
p ipravováni na p echod na druhý stupe  i osmiletá gymnázia. 
Škola podporuje inkluzi a nabízí možnost speciáln  pedagogického 
vedení oslabených žák  pod dohledem speciálního pedagoga. Ve 
speciáln  pedagogické pé i nezapomíná ani na žáky 
s mimo ádným nadáním. Ve vztahu k rodi m je školou otev enou, 
rodi  m že kdykoliv do školy p ijít. Mimo t ídních sch zek si organizují 
u itelé konzultace ve t ech s rodi em a žákem, které umož ují všem 
zú astn ným vyjád it se v klidu ke všem otázkám výchovn  
vzd lávacího procesu.  

Škola je velmi dob e vybavena u ebními pom ckami, má 
po íta ovou pracovnu, interaktivní tabule a tablety pro výuku. Ve 
t ídách jsou jednomístné lavice a relaxa ní zóna pro odpo inek, hry 
a tení.  

Pedagogové využívají k výuce i venkovní prostory. Režim školy 
vychází ze skute nosti, že na škole jsou jen d ti I. stupn  ZŠ. Nezvoní 
se, žáci mohou využívat o p estávkách veškeré prostory a za ízení 
školy. Pro hodnocení žák  na vysv d ení je využíváno slovní 
hodnocení nebo kombinace klasifikace a slovního hodnocení.  
 

editelka školy: Mgr. Kate ina T mová 

Kontakt: tel.: 606 948 800, e-mail: skola@trojskaskola.cz 

   Zástupkyn  editelky školy: Mgr. Kate ina Iciková 
Kontakt: tel. 721 410 605, e-mail: lindova@trojskaskola.cz 

Školní družina: 7.00 - 17.30 

Veškeré informace naleznete na: www.trojskaskola.cz 

Nadcházející události 

Zápis do ZŠ 

6. 4. a 7. 4. 2022 

Den otev ených dve í 

dle domluvy s editelkou školy 

 
 

Školní vzd lávací program 

„TROJA“ - Tvo iv , Radostn , 
Odpov dn , Jednotn , Aktivn   

https://trojskaskola.cz/wp-
content/uploads/2021/10/TROJA-
Platny.pdf 

 Kroužky a volno asové aktivity 

Florbal 
Tancování 
Judo 
Hra na kytaru 
Hra na flétnu 
Angli tina 
Centrum mladých technik  
Keramika 
Kresba, malba 
 

Spolek rodi  p i ZŠ Trojská 

P edsedkyn : Mgr. Kate ina 
T mová 

Školská rada 

P edsedkyn : Mgr. Daniela 
Herianová 
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Královská základní škola 
  Z izovatel: Královská mate ská škola a základní škola, s. r.o. 

Trojská 218/92, Praha - Troja  

Telefon: 775 799 999 

E-mail: info@skolatroja.cz 

 

Naše škola se nachází v p ekrásné budov  v jedine né m stské 
ásti Troja. Budova byla postupn  kompletn  zrekonstruována a 

zmodernizována.  

V budov  se nachází šatny, školní jídelna, u ebny, projektová 
místnost, zázemí pro u itele a editelna. Okolo budovy se nachází 
rozlehlá zahrada s amfiteátrem, venkovní u ebnou a p írodními 
herními prvky (teepee, senzorický chodník). Zahrada je žáky i u iteli 
využívána k p stování rostlin nebo zeleniny. 

Škola nabízí unikátní bilingvní vzd lávací program, ve kterém se pro 
žáky naší školy stává komunikace v eském i anglickém jazyce 
naprostou samoz ejmostí. Tato forma výuky simuluje podmínky v 
bilingvních rodinách. Výuka ve škole probíhá za p ítomnosti 

eského aprobovaného u itele a anglicky mluvícího rodilého 
mluv ího s odpovídajícím vzd láním.  

Využíváme metody Step by Step a výuku tení metodou t í start  
(genetická metoda s prvky analyticko-syntetické metody). 
Matematika je vyu ována kombinací metody prof. Hejného i 
klasické metody s názornými prvky.  

Klademe d raz na profesní i lidskou kvalitu našeho pedagogického 
týmu. Velmi d ležité jsou pro nás nejen pedagogické zkušenosti, ale 
také osobní aktivita a zájem pedagog . Pedagogy podporujeme 
v jejich neustálém r stu a sebevzd lávání v oblasti osobní i profesní.  

Naší snahou je vytvá et p átelské, vlídné, motivující a inspirativní 
prost edí, ve kterém se každé dít  bude cítit bezpe n , u it se 
vzájemné komunikaci a toleranci, rozvíjet samostatnost, osobitost a 
tím zdrav  podporovat své sebev domí a touhu poznávat. 

  
 
 

editelka školy: Monika Windsor 
 
Kontakt: tel.: 775 799 999, e-mail:  info@skolatroja.cz 
 
Zástupce editelky: Clements Steve 
Kontakt: tel.: 774 234 384, e-mail: clementss@skolatroja.cz 

Školní družina: 7.00 - 18.00 

Veškeré informace naleznete na www.skolatroja.cz 

 

 

 

Nadcházející události 

Zápis do ZŠ 

podání p ihlášky do 10. 2. 2022 

od zá í 2022 bude otev ena 
nová 6. t ída – možnost 
p estupu 

Den otev ených dve í 

dle domluvy individuáln  

 

 

U ební plán školy 

https://www.skolatroja.cz/ucebni-
plan/ 

Zajímavosti školy 

vlastní vzd lávací materiály 
v eském a anglickém jazyce 
nízký po et žák  ve skupin  
párová výuka 
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PREZENTACE ZÁKLADNÍ UM LECKÉ ŠKOLY 
 

Prezentace Základní um lecké školy na 
území Prahy 7 

 

Základní um lecká škola 
Šimá kova 
Z izovatel: Magistrát hlavního m sta Prahy 

Šimá kova 1452/16, Praha 7 

Telefon: 220 875 863 

E-mail: info@zuss.cz 
 

 

Poskytujeme základy vzd lání: v hudebním, výtvarném, tane ním a 
literárn  dramatickém oboru. P ipravujeme žáky k dalšímu studiu na 
st edních a vysokých školách um leckého nebo pedagogického 
zam ení a na konzervato ích.  

Základní um lecké vzd lávání je komplexní, dlouhodobé a 
systematické studium, které vnímáme jako jedine nou možnost 
kultivovat osobnost každého žáka nejen po stránce um lecké, ale 
také osobnostní, sociální, kulturní i ob anské. Snažíme se neustále 
vyhledávat p íležitosti k prezentaci a uplatn ní žák  již v pr b hu 
studia, a to jak na koncertech, výstavách, p edstaveních, tak i 
v zajímavých oborových a mezioborových projektech. Ve škole 
p sobí ada komorních soubor  nejr zn jšího obsazení a dva 
významné p vecké soubory, chlapecký soubor Pueri Gaudentes a 
d tský p vecký sbor Radost Praha.  

Organizace a obsah výuky ZUŠ se ídí školním vzd lávacím 
programem (u ebními plány a platnými u ebními osnovami). 
K prezentaci výsledk  škola organizuje ve ejné koncerty hudebního 
oboru, tane ní p edstavení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se 
pravideln  zú ast ují sout ží, p ehlídek, festival  a koncertních 
zájezd  doma i v zahrani í.  
 
 
 

editelka školy: PhDr. Jana Mazánková 

Kontakt: tel.: 220 876 945, e-mail: jana.mazankova@zuss.cz  

Zástupci editelky školy: Mgr. Markéta Džuneva, MGA. Vladimír Kopá ik 
Kontakt: tel.: 220 875 863, e-mail: marketa.dzuneva@zuss.cz, vladimir.kopacik@zuss.cz 

Veškeré informace naleznete na: www.zuss.cz

 

Nadcházející události 

Zápis do ZUŠ (talentová zkouška) 

26. - 31. 5. 2022 

Slavnostní koncert školy 

25. 5. 2022, 19 hodin 
Sál Martin , HAMU 
Malostranské nám stí 13 
Praha 1 

 
 

Školní vzd lávací program 

 
    www.zuss.cz/pro-rodice 
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Odbor vzd lávání a projektového ízení ÚM  Praha 7 
 

Adresa sídla M  Praha 7 
 

Ú ad m stské ásti Praha 7 
 

U Pr honu1338/38, 170 00 Praha 7 

 

detašované pracovišt  OVP  

 
Františka K ížka 17, 170 00 Praha 7 

Kontakty: 
 

Bc. So a Hradecká, vedoucí odboru vzd lávání a projektového ízení 

e-mail: hradeckas@praha7.cz 

Mgr. Lucie erná, vedoucí odd lení vzd lávání 

telefon: e-mail: cernal@praha7.cz 

 

 

 

 

Zpracoval odbor vzd lávání a projektového ízení Ú adu m stské ásti Praha 7  

ve spolupráci s realiza ním týmem projektu MAP II v b eznu 2022 

 

 

 

 

 





 

 

 

Pro M  Praha 7 vytiskl 

Polypress, s.r.o. 
Truhlá ská 486 

360 17 Karlovy Vary 
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