
Dostat dítě do mateřské školky?
Na okrajích Prahy je to problém
Dokončení ze strany 1

Podle starostky děti ze Zli-
čína, které nejsou přijaty, ro-
diče nejčastěji vozí do Řep, na
Stodůlky nebo právě do Dej-
vic. S tím se Marta Koropecká
ale dlouhodobě nechce smí-
řit.

„Řešením je, abychom tu
postavili novou základní ško-
lu. Tím bychom uvolnili pro-
story v té současné, která dří-
ve školkou bývala. Tím by
hodně míst přibylo a my
bychom tak uspokojili daleko
více rodičů,“ plánuje starost-
ka.

K realizaci teď chybí to je-
diné. Ostatně jako v mnoha
okrajových městských čás-
tech, které Deník oslovil. Pe-
níze.

Bez školky
Proto mají smůlu i rodiče,
kteří bydlí kousek za Prahou,
v obci Statenice. Tam dokonce
nemají školku žádnou. „Děti
zde musí rodiče buďto vozit do
Prahy, kam stejně většinou
jezdí za prací, nebo je dávají
do soukromé školky,“ řekl
starosta Jan Sládek.

Do budoucna by chtěl sta-
rosta ale tento stav změnit.
„Projednáváme třetí změnu
územního plánu, teoreticky
do konce roku 2015, když
všechno dobře půjde, budeme
mít i u nás školku pro 50 dětí,“
řekl Deníku starosta obce
s 1370 obyvateli.

Satelitní městečko,
kam míří Pražané

Situace s umisťováním dětí do
mateřských škol není dobrá
ani ve Velkých Přílepech, kde
za posledních pár let vzniklo
velké satelitní městečko, kam
se masově začali stěhovat
právě Pražané. Proč?

„Lidově řečeno jsme dojeli
na zástavbu, která tu byla po-
volená v 80. letech. Po roce
2003 se tu začalo masivně sta-
vět. Na jedno místo ve školce
tak čekají tři děti,“ vysvětlila
Libuše Smidžárová, ředitelka
školky.

V Úněticích, obci za Such-
dolem, si na nedostatek míst
ve školkách naopak nestěžují.
„Máme 21 přihlášek na jede-
náct míst, což zas tak velký
převis není. Navíc zde máme
osvíceného pana starostu, dí-
ky kterému se v roce 2006 ote-
vřela druhá třída, což se uká-
zalo jako dobrý tah,“ sdělila
ředitelka školky Věra Deme-
lová.

V minulém roce si udělali
demografickou studii v Újez-
du nad Lesy. „Díky ní jsme
zjistili, že se právě nacházíme
na kulminačním bodu. Daří se
nám tak pokrýt poptávku po

místech ve školkách pro děti
nad čtyři roky,“ sdělila Praž-
skému deníku Iva Hájková,
vedoucí odboru školství
a kultury.

Od září tak nastoupí do čtyř
místních školek 203 dětí, 61
jich má naopak smůlu. A co
o umístění do mateřinek roz-
hodovalo?

Kromě tr-
valého poby-
tu alespoň
jednoho ze
zákonných
zástupců to
byla napří-
klad i pod-
mínka, že dítě
bude ve škol-
ce celý den, ne
jen pár hodin.

„Rodiče do
školek hlásili
ale i děti
mladší tří let,
pětačtyřicet
z nich nesplnilo podmínku tr-
valého pobytu,“ vysvětlila
důvody pro odmítnutí žádosti
rodičů Hájková.

V dalších městských čás-
tech, Praze 8 či Praze 1, rodiče
se svými žádostmi většinou
obstojí. A v první městské
části dokonce ředitelky škol
přijímají i děti z okolních čás-
tí.

„Opět se podařilo umístit
věkově příslušné děti z Prahy
1 do školek, děti mladší tří let
jsou v pořadnících jednotli-
vých školek. V ojedinělých
případech se umístily děti

i z jiných částí Prahy, jsou to
jednotlivé případy v počtu cca
deset až dvanáct z celkového
počtu 207 dětí přijatých pro
příští školní rok,“ objasnila
stav v mateřských školkách
Veronika Blažková, mluvčí
Prahy 1.

Ani osmá městská část není
pozadu. „Při-
stavujeme, kde
jen to jde,“ rea-
govala Helena
Šmídová, tisko-
vá mluvčí Pra-
hy 8 na dotaz,
jak reflektují
nedostatek míst
ve školkách.

Nové třídy
otevírá osmička
každý rok, od
září navíc při-
budou na
čtyřech základ-
ních školách
přípravné třídy,

které jsou vhodné pro starší
předškoláky, kteří jsou soci-
álně znevýhodněni. Tím se
posléze uvolní další místa
v mateřských školách.

A jak vidí problém přeplně-
ných školek samotné Minis-
terstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR?

„Předškolní vzdělávání ne-
ní povinné, školky ani školy
nezřizuje naše ministerstvo,
tudíž nemůžeme žádné školky
ani stavět. Každý zřizovatel
– starosta obce či městské čás-
ti – musí tedy dopředu počítat
s populační křivkou ve své

obci či městské části,“ řekla
Deníku Jana Holíková, tisko-
vá mluvčí ministerstva, která
sama měla také problém
s umístěním dítěte do školky.

„Já osobně jsem nedostala
dceru do mateřské školky
podle trvalého pobytu v Praze
4. Proto jsem obvolala všech-
ny možné školky a vzala jsem
vzdálenou, kde mi místo na-
bídli a dcera nastoupila tam.
V průběhu roku se pak místo
uvolnilo, takže dcera přestou-
pila. Hlavně jde o to nepodlé-
hat panice, zapojit zdravý ro-
zum a možnosti,“ prozradila
svou zkušenost mluvčí Holí-
ková. (cez)

PŘÍRODOVĚDNÁŠKOLKARYBIČKA je firemní školkou Přírodovědecké fakulty UK, kammohou zaměst-
nanci vodit své děti teprve krátce – od 4. března. Součástí školky je zoo koutek s 11 ubikacemi pro zvířata.
Malí badatelé se tak v zoo koutku seznámí smorčaty, křečíky, rybičkami či agamou. Foto: Deník/Veronika Cézová

„Lidově řečeno jsme
dojeli na zástavbu,
která ve Velkých
Přílepech byla
povolená v 80. letech.
Po roce 2003 se tu
začalo masivně stavět.
Na jedno místo ve
školce tu čekají tři
děti.“

Libuše Smidžárová, ředitelka školky

Když mateřské
školky nevyjdou...
Chůva – pohlídá dítě v jeho do-
mácím prostředí. Ratolest však
ztrácí kontakt se svými vrstev-
níky. Chůvy si účtují od sto korun
na hodinu.
Soukromá školka – místo vět-
šinou mají i pro mladší děti. Cena
se pohybuje cca od šesti tisíc
korun za měsíc.
Firemní školka – nabízí hlídání
dětí zaměstnanců z jedné firmy.
Jsou i na univerzitách či
v nemocnicích. Platí se od dvou
tisíc korun za měsíc.
Dětská skupina – je alternati-
vou firemní školky. Na rozdíl od
klasické školky se tu dítě nemusí
vzdělávat. Počítejte s cenou ko-
lem dvě stě korun na den.

Co vás pálí...

Co chystáte?

Jan Brožek, učitel tělocvi-

ku, Praha 10

V Praze mi nejvíce vadí
všudepřítomný smog a kolony
aut nejen v centru. Protože
jsem aktivní sportovec, přál
bych si tu mít zelené zóny stej-
ně tak, jako je tomu třeba
v Londýně. (kch)

Radek Vondra,
starosta Praha 14

„Ve čtvrtek 25.4. od 10:00 do
16:30 vyvrcholí kampaň k osla-
vám Dne Země, na které se spolu
s naší městskou částí podílí ško-
ly, neziskové organizace a
hlavní město. Letošní téma je
Voda. Na návštěvníky čeká řa-
da soutěží a atrakcí zaměře-
ných především na ekologickou
výchovu a také bohatý kulturní
program: V 10 hod. oslavy za-
hájím a po mně se na pódiu vy-
střídají MŠ Korálek, Obláček a
Vybíralova. Odpolední pro-
gram obstarají hudebníci a
zpěváci se ZŠ Šimanovská, Ge-
nerála Janouška a Vybíralova.
Závěr odpoledne bude patřit
nejen Fit Studiu D.“

Zprávy z Prahy 14

PUrbangame je zážitková hra
za tajemstvím legionářovy
truhly! Koná se v sobotu 27.4. od
13 hodin; start na Vetiškově ná-
městí (metro Hloubětín). Je to
zcela nový typ akce, jehož první
ročník je zaměřen na lokalitu
Hloubětína. V dalších letech by
se tato akce měla zabývat po-
stupně dalšími částmi Prahy 14.
Hra je určena všem, kdo rádi ře-
ší záhady, chtějí hlouběji po-
znávat svoje okolí a mají chuť si
zasoutěžit.
P V neděli 28. 4. od 17 hodin se
v prostoru před stanicí metra
Černý Most uskuteční Fórum
Zdravé městské části 2013. Již
počtvrté pořádá MČ Praha 14
setkání s veřejností, kde se mo-
hou obyvatelé vyjádřit ke kva-
litě a úrovni života ve svém byd-
lišti. Pravidelní účastníci vědí,
že jde o akci pořádanou ve spo-
lupráci s Národní sítí zdravých
měst (MČ Praha 14 je jejím čle-
nem), probíhající v rámci rea-
lizace místní Agendy 21. (štr)

Krátce

Setkání s legendou
Ivanem Lendlem

Praha – Bývalá tenisová svě-
tová jednička a nynější sbě-
ratel Muchových plakátů opět
zve veřejnost do Obecního do-
mu. A to v pondělí 29. dubna
od 10.30 hod. u příležitosti in-
stalace trofeje Davis Cup pří-
mo ve výstavních prostorech.
Pro veřejnost se tak nabízí ex-
kluzívní příležitost setkat se
a třeba i pohovořit se slav-
ným českým rodákem, který
v tenisovém světě předváděl
famózní výkony a zviditelnil
naši zemi nejen jako tenisová
hvězda. Ivan Lendl v součas-
né době žije v USA. (štr)

Dnešek v Praze

09:00
Setkání při příležitosti 100. výročí
vzniku skautského oddílu Vodní
pětka. Ngu-
yen.mai.huong@prkonektor.cz.
Městská knihovna v Praze, Mari-
ánské náměstí 6, Praha 1

10:00
Slavnostní otevření herny pro ne-
vidomé a slabozraké děti od na-
dace Umění pro zdraví. Raná péče
EDA,Trojická 2/387, Praha 2

10:50
Zahájení třídenního mezinárodního
veletrhu pro gastronomii Víno &
Delikatesy. Por více zážitků na-
vštivte Výstaviště Incheba, Vý-
staviště 416, Praha 7, Průmyslový
palác, foyer.

15:00
Vyhlášení výsledků soutěže o Nej-
krásnější české knihy roku 2012.
Jejich výstava potrvá do 12. květ-
na. Strahovský klášter, Strahovské
nádvoří 132/1, Praha 1, letní re-
fektář .

16:00
Nenechte si ujít křest knihy známé
novinářky a spisovatelky Michaely
Jendruchové s podtitulem: Už je to
za mnou, pojednávající o boji s
anorexií. Účast se koná v Paláci
knih Luxor, Václavské nám. 41,
Praha 1.

18:00
Zahájení výstavy fotografií The
Best of Akt. Vystavovat budou
umělci Taras Kuščynskyj, Jan
Saudek, Pavel Brunclík, Robert
Vano a Antonín Tesař. Akce potr-
vá do 9. června a bude probíhat v
Czech Photo Gallery, Újezd 19, na
Praha 1.

Tip Deníku

10:00
Ke 130. výročí narození českého
spisovatele Jaroslava Haška a
mezinárodní konferenci nazvané
Švejk: ano, či ne? Nebudou chy-
bět taktéž předseda mezinárodní
Společnosti Jaroslava Haška
Radko Pytlík a spisovatelův vnuk
Richard Hašek. Netradiční akce
se koná v Hotelu Majestic Plaza,
Štěpánská 645/33, Praha 1.

19:30
Diskutujte během debatního ve-
čera k 70. narozeninám kardiná-
la Dominika Duky nazvaný Je čas
prodat knihy? Zúčastní se kněz
Tomáš Halík, synodní senior
Českobratrské církve evangelic-
ké Joel Ruml a nebude chybět
ani teolog Tomáš Petráček, kteří
budou s Dukou diskutovat. kláš-
ter sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha 1,
refektář.

21:00
Nenechte si ujít druhý ročník
charitativního Nočního běhu pro
Světlušku. Výtěžek je určen Na-
dačnímu fondu Českého rozhlasu
do sbírky Světluška na pomoc
nevidomým a lidem s těžkým
zrakovým postižením. Nebude
chybět patronka Aneta Lange-
rová. Prvních 500 přihlášených
dostane čelovku zdarma. Běh
začne ve Stromovce, vedle hlavní
brány Výstaviště, Praha 7.

21:00
Večer ožije koncertem Kryštofa
Michala a kapely Portless po je-
jich odchodu ze Support Lesbi-
ens. Místo účasti je v Lucerna
Music Baru, Vodičkova 36, Praha
1.

Policisté na procházce odhalili vykradače aut
Praha – Ochráncem zákona
policista zůstává, i kdyby měl
právě rande. Možná právě tak-
hle to říkali v policejní škole.
A jestliže neříkali, mladý pár
příslušníků oddělení hlídko-
vé služby pražské policie to ví
i bez poučování. Potvrdilo se
to v pondělí odpoledne, kdy ti-
to policisté, v době volna a v ci-
vilu, narazili na pomezí Po-
dolí a Pankráce na vykradače
aut. V té chvíli přestalo platit:
jsme párem na procházce, kte-
rý nemá službu. Převahu mě-
ly policejní instinkty.

Muže, který se v ulici Na Do-
linách choval podezřele, ostat-
ně kolem páté hodiny nebylo
možno přehlédnout. Do za-
parkovaných aut nahlížel až
příliš nápadně. Dvojice poli-
cistů se pustila za ním – a v Le-

vé ulici se podezření potvrdi-
lo. Nejprve se dotyčný zasta-
vil, nervózně se rozhlížel a pře-
šlapoval, načež vytáhl prová-
zek a udeřil. S takto jednodu-

chou pomůckou se vloupal do
zaparkovaného vozu Iveco.
Prohledal interiér, ale nic ne-
ukradl. Jiné to bylo po pěti mi-
nutách, kdy stejným způso-

bem vnikl do dalšího auta.
Tentokrát značky Peugeot.
Posadil se k volantu – a po
chvíli už si strkal do batohu
autorádio.

Spěšným krokem následně
zamířil do Podolské ulice – to
už ale policisté v civilu, stále
sledující jeho počínání, telefo-
novali na tísňovou linku a žá-
dali příjezd uniformovaných
kolegů. Díky přesnému popisu
byla hlídka pohotovostní mo-
torizované jednotky v obraze –
a tak muže mířícího na tram-
vajovou zastávku zadržela už
při příjezdu k místu činu.

Dopadený 41letý recidivis-
ta, který má v policejních evi-
dencích už 14 záznamů, je ny-
ní podezřelý z krádeže. Pokud
ho soud uzná vinným, hrozí
mu až dva roky v cele. (hol)

SPADLAKLEC. Podezřelí byli dopadeni přímo pod „okem“ bezpeč-
nostní kamery sledující tramvajovou zastávku. Záznam: Policie ČR
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