
Mateřská škola větrníček s celým svým 
personálem byla jedním z těch školních 
zařízení, která i v nouzovém stavu na-
bízela své služby pro děti pracovníků 
integrovaného záchranného systému.

Podle nařízení primátora hlavního města 
Prahy šlo o nezbytnou péči o děti ve věku 
od tří do deseti let, jejichž zákonní zástup-
ci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
městské policie, poskytovatelů zdravotních 
služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví 
a  příslušníků ozbrojených sil, popřípadě 
pedagogických a nepedagogických pracov-
níků určené školy nebo školského zařízení. 
Radní Petr Prchal proto navrhl radě Prahy 12, 
aby veškeré zaměstnance mateřské školy 
odměnila mimořádnou finanční částkou.
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školství

Areál školky najdete v  přírodním prostředí 
staré zástavby Komořan, leží mimo hlavní 
silnici a  z  jedné strany je obklopen lesem. 
A les také s dětmi hojně využíváme k nejrůz-
nějším aktivitám.

Je nám krásně na světě
Výchozí koncepcí školního vzdělávacího 
programu „Je nám krásně na světě“ je osob-
nostní rozvoj dítěte, získávání zkušeností 
a znalostí vlastním poznáváním a učením na 

základě prožitků. Cílem je ukázat dětem svět 
jako místo, kde se mohou cítit bezpečně, ra-
dovat se a objevovat mnoho krásného.
Snažíme se, aby děti získaly zdravé sebevědo-
mí, důvěru ve vlastní síly a schopnosti. Kaž- 
doročně s  nimi proto na jaře vyjíždíme na 
školku v  přírodě, která jim přináší mno-
ho nevšedních zážitků a  zkušeností. Školka 
dále nabízí možnost plavecké výuky, krouž-
ky fotbalu, tvoření, tancování a flétničky. Ti, 
kteří se příští rok chystají do školy, se navíc 
připravují v kroužku Předškoláček a  také ve 
spolupráci s naší základní školou v kroužku 
„Škola nanečisto“, který probíhá v ZŠ. V prů-
běhu roku děti pravidelně navštěvují starší 
kamarády v prvních třídách a potkávají se na 
nejrůznějších akcích pořádaných školou či 
školkou. Koncem školního roku pak mohou 
ti odvážnější zjistit, jak vypadá Dolinka po 
setmění, a strávit noc ve školce.

Soví návštěvy
Navštěvujeme s  dětmi různé kulturní akce 
a  divadelní představení. Divadla jezdí i  za 
námi do školky, a to minimálně 1x měsíčně. 
Děti se každoročně díky vzdělávacím pro-
gramům mají možnost seznámit s některými 
volně žijícími živočichy. V loňském roce nám 
ve školce létaly sovy, letos se tu probíhala liš-
ka. Po celý rok děti seznamujeme s různými 
lidovými zvyky a  tradicemi. Na podzim se 
dlabou dýně, v  únoru nechybí masopustní 
veselice, na první jarní den vynášíme s dětmi 
Moranu, kterou si společně vyrobily, koncem 
dubna chodíme otvírat studánky… Pro ro-
diče i  širší veřejnost organizujeme vánoční 
a velikonoční jarmark, mikulášskou besídku 
a  na závěr školního roku zahradní slavnost 
spojenou s pasováním předškoláčků.
Kdo by se přece jen domníval, že Dolinka je 
jen běžnou pražskou mateřskou školou, tomu 
rádi doporučíme: „Zavolejte, přijďte se k nám 
podívat a uvidíte sami.“

Bc. Kateřina Stárková

Mateřská škola funguje v komořanech od roku 1980. k 1. 7. 2005 se stala 
součástí Základní školy k Dolům a o pět let později dostala ke svým 30. narozeninám 
vlastní jméno – Dolinka. 

Mateřská škola Palmetová

velký dík  
pro větrníček 

Naše
škola

Cílem MAPu je hledat cesty, jak zlepšit sou-
časné vzdělávání. Digitální gramotnost je 
jedním z  jeho hlavních témat. Pokud tedy 
hledáme pozitivní důsledek koronaviro-
vé doby a vládních opatření s ní spojených, 
rozhodně je to rychlejší uvedení digitálních 
technologií do praxe.

I MAP Praha 12 přešel od teorie k praxi
Od teorie k  praxi přešel i  MAP Praha 12. 
„Kvůli zrušeným akcím ze dne na den jsme 
byli nucení hledat jiný způsob, jak pokračo-
vat v naplňování našich cílů. Bohužel někte-
ré akce na web prostě přesunout nelze, jako 
například Elixír do škol. Jeho podstatou jsou 
totiž pokusy, které si účastníci kurzu sami 
vyzkouší. Tyto akce uspořádáme v  náhrad-
ním termínu. Nicméně jsme rádi, že digitální 
výzvu přijala Mirka Škardová, která v dubnu 
uspořádala on-line Pracovní skupinu Čte-

nářská gramotnost, nebo on-line EduCoffee: 
eTwinning do každé škol(k)y,“ popisuje si-
tuaci Naďa Sloviaková, manažerka projektu 
MAP Praha 12.

Informace o plánovaných akcích jsou na 
webu
Doba je dynamická. Abychom byli schopni se 
v ní orientovat, pomáhají nám opět digitální 
technologie v čele se sociálními sítěmi. „Díky 
nim není problém okamžitě zveřejnit změnu 
termínu plánované akce a dát o ní vědět co 
největšímu počtu lidí. V MAPu k tomu vyu-
žíváme web www.mappraha12.cz a samozřej-
mě Facebook MAP Praha 12,“ doplňuje Naďa 
Sloviaková.
Ve zkratce – MAP Praha 12 pokračuje a na 
setkání s  vámi se těší buď on-line, nebo na 
podzimních setkáních.

(KL)

To je jasné poselství koronavirové doby. Školy se plošně zavřely a neplánovaně tak byly 
nucené složit zkoušku z digitální gramotnosti. Některé uspěly na výbornou, některé pro-
šly digitálním rychlokurzem. 

Digitální gramotnost je nezbytná!

MAP Praha 12 pečlivě vybírá lektory, kte-
ří připravují nejrůznější vzdělávací akce 
pro učitele Prahy 12, Prahy-Libuš a  Prahy-
-Kunratice. Jeden z nich přijel v březnu.
Byl to Tomáš Chrobák, učitel matematiky 
a tělocviku na základní škole v Bašce nedale-
ko Frýdku-Místku, který se letos probojoval 
mezi 50 nejlepších učitelů na světě v soutěži 
Global Teacher Prize. Své kvality prokázal již 

na listopadové Konferenci MAP Praha 12, 
kde si pro účastníky připravil nejrůznější ma-
tematické hříčky, hádanky či problémy.

Zasloužený úspěch
Letos v  březnu, těsně před uzavřením škol, 
uspořádal v  rámci MAP Praha 12 dvě půl-
denní EduCoffee na téma Diferencovaná 
výuka v  matematice. Tato EduCoffee byla 

zaměřená na obsah, obvod a algebru. Učitel 
Tomáš Chrobák plánuje ale i další spolupráci 
s  pracovní skupinou matematická gramot-
nost MAP Praha 12.
MAP Praha 12 gratuluje Tomáši Chrobákovi 
k zaslouženému úspěchu a přeje mu mnoho 
dalších úspěchů v jeho učitelské kariéře.

(KL)

Díky MaP Praha 12 se představil  
jeden z nejlepších učitelů na světě


