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15. 11. proběhlo vymytí kontejnerů, které se 
bude v pravidelných intervalech opakovat

Do diáře …
10. pátek    – uzávěrka objednávek na divadlo (více na Pozvánky ...) 
11., 12.       – svoz vánočních stromků
13. pondělí – zahájení výběru poplatků (viz výše)
13. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hodin, OÚ
25. sobota  – Myslivecký ples (více na Pozvánky ...)
  

      

  

   
   

 
   

 Platby za popelnice, 
bioodpad a psy

bude možné platit
v hotovosti i platební kartou
v úředních hodinách na OÚ

od 13. ledna do 28. února 2014 vč.

Svoz 80 l        120 l
Týdenní 1 600 Kč       1 900 Kč
Sezónní 1 300 Kč       1 600 Kč
Čtrnáctidenní 1 200 Kč       1 400 Kč

Biopopelnice 120 l 240 l
500 Kč 750 Kč

Psi: 100 Kč za prvního psa
        150 Kč za každého dalšího

Slevy pro důchodce lze uplatnit pouze 
při hotovostní platbě nebo platbě 
kartou. Prosíme, svůj nárok oznamte 
jako první před výběrem velikosti 
popelnice. 

a bezhotovostně
na účet 3020082/0300

od 6. ledna do 14. února 2014
(ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení 

plátce, ulici, čp. a objem pop.) Známky vč. 
smluv vám budou doručeny vždy na konci 

měsíce osobní roznáškou ve večerních 
hodinách.

Od ledna na úřad bez peněz
Obecní úřad pro vás připravil novinku 
spojenou s výběrem poplatků za popelnice, 
bioodpad, psy, ověřování, výpisy z 
CzechPointu. Od ledna 2014 budete moci 
platit prostřednictvím platebních karet.

Vánoční stromky
můžete odložit

ke kontejnerům 
na tříděný odpad

o víkendu 11. a 12. ledna 2014.

Jejich svoz proběhne
v pondělí 13. ledna 2014.

Prosíme o dodržení termínu.

Fakta, čísla, události v Bašti roku 2013
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte, abych vám jménem svým i zaměstnanců obecního úřadu a zastupitelů 
obce popřála na prahu nového roku 2014 hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů, 
životního optimismu a osobní pohody. Chci na tomto místě popřát i naší obci, aby se jí v roce 
2014 dařilo alespoň tak, jako v roce uplynulém.

V roce 2013 jsme otevřeli novou budovu mateřské školy, jejíž kapacita umožnila umístit 24 
dětí a umožnila rodičům těchto dětí návrat do profesního života. Zároveň byl dopracován 
projekt výstavby dalšího pavilonu, který zvýší celkovou kapacitu mateřské školy na konečných 
98 dětí. Výdaje na stavbu nové třídy včetně jejího vybavení, úprav okolí a vybudování školní 
zahrady se vyšplhaly na více jak 5 miliónů korun.

Obec ať už vlastními silami nebo prostřednictvím odborné firmy upravila několik významných 
ploch veřejné zeleně. Asi nejviditelnější proměna nastala v parku  v centru obce, který obec 
od několika vlastníků vykoupila v roce 2012. Loni proběhla veřejná soutěž na jeho revitalizaci, 
zároveň obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na doplnění parku o 
lanové centrum pro naše nejmenší. Dotaci jsme nezískali, ale vítězná firma provedla v parku 
rozsáhlé úpravy v hodnotě 300 tisíc korun, které zahrnovaly zdravotní řez stromů, obnovu 
trávníku na ploše cca 3 000 m2 a výsadbu více než 1 800 rostlin. Dále se podařilo po dohodě s 
vlastníky pozemku upravit cestu pro pěší podél Zlonínského potoka spojující Novou Bašť a 
lokalitu Za Horkou. Na obnovu cesty  v hodnotě 150 tisíc korun navázala úprava přilehlé zeleně 
a instalace laviček. Cesta si našla velmi rychle své uživatele – malé cyklisty, maminky s 
kočárky, majitele pejsků se svými čtyřnohými miláčky. Svoji tvář zcela změnila i alej na 
Beckov. Z tohoto místa jsme odvezli na dvě desítky velkoobjemových kontejnerů odpadu a 
navezli dvě stovky kubíků kvalitní ornice. Do úprav se zapojili i samotní občané, kteří v rámci 
několika víkendových brigád přiložili ruku k dílu. Projekt revitalizace aleje, který odčerpal z 
rozpočtu obce skoro 250 tisíc korun, byl v loňském roce završen vybudováním odpočívadla s 
lavičkami, které je na nejhezčím místě aleje a za hezkého počasí nabízí pohled do dalekého 
okolí. Na celkovém vzhledu ploch veřejné zeleně se zcela jistě podepsala i šikovná ruka 
profesionální zahradnice, kterou obec zaměstnala na čtvrtinu pracovního úvazku. Obec dále 
získala za 50 tisíc korun podíl na zametacím stroji, který byl pořízen dobrovolným svazkem obcí 
Region povodí Mratínského potoka, jehož je Bašť členem. Zametací stroj čistil veškeré 
komunikace v Bašti během celého podzimu.

Nejvýznamnějším projektem loňského roku byla rekonstrukce a výstavba místních 
komunikací Do Polí, Horka, Kateřinky, části Dlouhé, Na Hrázi, Nad Rybníkem a K Vodárně. 
Finanční prostředky ve výši 4 miliónů korun na jeho realizaci získala obec z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy, dalších 1,5 miliónu korun investovala z vlastních 
prostředků. Na tomto místě bych chtěla všem obyvatelům zmíněných ulic poděkovat za 
trpělivost a pochopení,  s jakými přijali obtíže a omezení spojená s realizací náročné stavby. 
Odměnou nám všem jsou opravené komunikace, které mimo jiné opět významně přispěly ke 
zlepšení vzhledu obce.

Investiční projekty loňského roku završila instalace nového dopravního značení  v obci. Jeho 
potřeba byla vyvolána celorepublikovým šetřením Dopravních inspektorátů, které v Bašti 
vyústilo ve zprávu o dvacetipěti problematických místech na místních komunikacích, jejichž 
odstranění nám nařídil Odbor dopravy Městského úřadu v Brandýse nad Labem. Projekt jsme 
rozšířili o označení Návsi a jejího širšího okolí jako obytné zóny a lokality Nad Dvorem jako 
zóny s dopravním omezením. Celkové výdaje se vyšplhaly na 400 tisíc korun. 

dokončení na následujících stranách



 @ Ze zasedání Zastupitelstva obce @  

Úplná znění usnesení a celé zápisy naleznete na 
www.obecbast.cz nebo jsou k nahlédnutí v 

úředních hodinách na Obecním úřadě

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 700 výtisků, tisk a distribuci zajišťuje 
Obecní úřad Bašť, zdarma

Na posledním zasedání v roce 2013 v pondělí 16. prosince 
zastupitelstvo obce: 
1. schválilo:
● cenovou přílohu pro rok 2014 ke smlouvě o dílo č. S 022400601 

mezi obcí a .A.S.A., spol. s r.o.; 
● smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 98/11 v k. ú. 

Bašť mezi obcí a ČEZ Distribuce; 
● rozpočet obce Bašť pro rok 2014 jako schodkový, přičemž deficit ve 

výši 7.535.913,96 Kč bude kryt finančními prostředky minulých let;
● smlouvu o dílo na instalaci lanových prvků do parku mezi obcí a 

společností TR Antoš, s.r.o.;
2. vzalo na vědomí:
● zprávu kontrolního výboru.
 

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém veřejném 
zasedání dne 9. prosince 2013 podpořilo obce a občanská sdružení 
v rámci aktivit, které mají zabránit rozšíření letiště Vodochody. 
„Vážím si starostů a občanských iniciativ, kteří se postavili proti 
záměru rozšířit letiště ve Vodochodech a bijí se za svoje 
spoluobčany. Z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké bojovat proti 
zdánlivé přesile,“ řekl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. 

Představitelé Středočeského kraje a zástupci obcí, které 
sousedí s letištěm ve Vodochodech, uspořádali minulý měsíc v 
prostorách středočeského krajského úřadu společné jednání a 
následnou tiskovou konferenci. „Dohodli jsme se, že vytvoříme 
šestičlennou pracovní skupinu, v níž budou mít zastoupení čtyři 
starostové a dva odborníci ze Středočeského kraje. Tato komise do 
konce letošního roku posoudí, jak bude možné se efektivně 
legislativní cestou bránit chystanému rozšíření letiště ve 
Vodochodech,“ informoval zastupitele hejtman Josef Řihák. 

Hejtman Josef Řihák připomněl rovněž rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí ČR, které koncem října 2013 
schválilo studii EIA pro rozšíření letiště ve Vodochodech. „I když s 
rozhodnutím MŽP nesouhlasím, musím jej respektovat. 
Středočeský kraj vydal nesouhlasné stanovisko k návrhu na 
rozšíření letiště Vodochody, neboť podle našeho názoru je studie 
EIA chybná. Nepočítá se synergickými vlivy stavby, nezohledňuje, 
že negativní vlivy, jako například hluk, prašnost, velká dopravní 
zátěž a další, se sčítají. Rovněž nebyly vypořádány všechny 
připomínky obyvatel obcí dotčených provozem dopravního 
terminálu. Ministr  životního prostředí  rovněž  nebral vůbec  v potaz 

výsledky obecních referend, v nichž se místní občané jednoznačně 
postavili proti rozšíření letiště. Chybou také je, že posuzování vlivů 
staveb na životní prostředí (studie EIA) u nás v současné době 
neprobíhá v souladu s legislativou Evropské unie. Nestalo se tak ani v 
případě posuzování záměru na rozšíření letiště ve Vodochodech, na 
což nedávno při návštěvě Středočeského kraje upozornil i stínový 
ministr životního prostředí za ČSSD a bývalý eurokomisař Vladimír 
Špidla.
Studie EIA pro záměr rozšíření letiště ve Vodochodech stanovuje 
celkem 124 podmínek, které je nutné splnit. „To je samozřejmě 
nesmysl. Splnění podmínek není podle zákona jakkoliv vymahatelné. 
Rovněž jsem velmi znepokojen tím, že případné rozšíření 
vodochodského letiště může ohrozit zdraví a bezpečnost obyvatel 
nejen obcí v okolí, ale i Prahy. Vždyť v bezprostředním okolí jsou 
umístěny zásobníky ropy, plynu a dalších vysoce hořlavých a 
výbušných látek. V minulosti již v okolí letiště spadla stíhačka. Ta 
vážila několik tun. Nechci si vůbec domýšlet, kdyby na příklad na 
zásobníky plynu spadlo dopravní letadlo vážící desítky tun plné 
leteckého paliva,“ varoval hejtman Josef Řihák. 
Daleko vhodnější alternativou k rozšíření letiště ve Vodochodech je 
podle středočeského hejtmana výstavba paralelní dráhy na Letišti 
Václava Havla v Praze – Ruzyni. Projekt výstavby paralelní dráhy na 
ruzyňském letišti ovšem letos v srpnu zastavil rozsudek Krajského 
soudu v Praze, proti kterému podal Středočeský kraj kasační stížnost 
k Nejvyššímu správnímu soudu do Brna. 
„Souhlasím, že stávající kapacita přistávacích drah ruzyňského letiště 
je nedostatečná. To bylo patrné zejména v době, kdy se hlavní dráha 
modernizovala, a veškerý provoz byl veden na záložní ploše. Pokud 
má i v budoucnu Praha zůstat důležitým leteckým terminálem, pak 
máme v zásadě jen dvě možnosti – buď vybudovat třetí startovací 
plochu na Ruzyni, nebo umožnit převedení na civilní provoz letiště ve 
Vodochodech. Středočeský kraj podporuje první variantu.“ 
Převzato z webových stránek Středočeského kraje

Středočeští zastupitelé podpořili obce a občanská sdružení v jejich úsilí proti 
záměru rozšířit letiště ve Vodochodech

V roce 2013 navštívilo stránky obce  41 268 návštěvníků. 
Oproti roku 2012 se tak jejich počet prudce zvýšil o 75 %.

Na webovou adresu www.obecbast.cz  se od jejího 
zaregistrování v roce 2005 ke dni 31. prosince 2013 přihlásilo 
celkem  145 774 návštěvníků, kteří si prohlédli 1 159 003 stránek,  
dokumentů a  obrázků. 

V měsíční návštěvnosti stránek obce byl překonán rekord 
z dubna 2011, kdy počet přihlášení dosáhl 2 465. Každý měsíc 
roku 2013 navštívilo stránky více jak 2 651 návštěvníků, přičemž 
rekordním měsícem roku 2013 se stal  říjen se 4 745 návštěvníky.

Webové stránky zároveň slouží k zasílání aktualit na 
zadané mailové adresy. K 31. 12. 2013 bylo zaregistrováno 251 
příjemců, což nepředstavuje skoro žádný nárůst oproti roku 2012. 
Příjemcům   aktualit  bylo  v  loňském  roce  doručeno  celkem 
35 202 zprávy, což představuje průměrně 140 aktuálních 
informací za rok každému odběrateli. Tím se může stát každý, 
kdo má zájem o dění v obci, stačí zadat na webových 
stránkách, v části Obec, na podstránce Aktuality, svoji 
mailovou adresu.

Dnem, kdy jsou webovky nejnavštěvovanější, je pondělí, 
následováno úterkem, středou a čtvrtkem na druhém místě a 
zbývajícími dny v týdnu.

Obec má schválený rozpočet
Návrh rozpočtu na rok 2014 s příjmy i výdaji ve výši  26,3 milionu korun 
schválili na svém posledním zasedání v roce 2013 zastupitelé obce 
Bašť. Celkový objem rozpočtu pro letošní rok je o celých 12,3 milionů 
korun vyšší než loni.
Vyšší příjmy obce a zajištěné financování výdajů představují vyšší 
výdaje. Takové bylo zadání zastupitelstva obce, ze kterého vycházeli 
členové finančního výboru při zpracování návrhu rozpočtu obce na rok 
2014. Celkové předpokládané příjmy včetně zdrojů financování jsou 
26,3 milionu korun, stejně vysoké tak mohou být i výdaje.
„Nejvýznamnější příjmy v rozpočtu obce jsou daňové příjmy a poplatky 
za likvidaci odpadu. Zde je celková výše příjmů vypočítána  na  9,5 
milionu   korun.  V   objemu  příjmů  následuje    dotace  na rekonstrukci

dokončení na straně 5 

http://www.obecbast.cz/
http://www.obecbast.cz/


Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

Mapa obce do každé domácnosti

Bašť má od listopadu svou mapu
s označením čísel popisných v ulicích.
Mapu si můžete zakoupit na obecním 
úřadě, v knihovně nebo třeba v obchodě 
se smíšeným zbožím. Cena mapy je 20 Kč.

3

Společenská 
rubrika
     V měsíci  lednu oslaví významné 
životní jubileum:
paní Jana Čížková,
paní Dana Bobková,
paní Dagmar Holoubková,
pan Vladimír Pětivoký,
slečna Kristýna Tlustošová,
paní Jaroslava Kocourková,
pan Oto Melmuka,
paní Michaela Juračková,
paní Šárka Kubešová,
pan Miroslav Kocourek,
paní Radka Kejlová,
pan Miloš Juráň a
paní Eva Nová.

Zastupitelstvo obce a 
zaměstnanci úřadu přejí všem 
oslavencům mnoho štěstí, zdraví, pohody 
a životního optimismu do dalších let.

V uplynulých dnech nás navždy 
opustil pan Jiří Voves. Vzpomínáme.

    

Objednávky u M. Zelenkové na tel. 608 982 366
do 10. 1. 2014 do 10 hodin



Máte problémy 
s vodním 

kamenem?
Máme pro Vás řešení: 
produkt, který Vám 
pomůže ušetřit za energii 
a ochrání Vaše domácí 
spotřebiče. Ověřeno 
našimi zákazníky. Můžete 
se přesvědčit sami, 
v Bášti už máme 
nainstalovaných několik 
ks.

Více na 
http://vodabezkamene.

webnode.cz  
 nebo na tel.:

 +420 608 610 021
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Rok 2013 ve fotografiích …

Fakta, čísla, události v Bašti roku 2013
pokračování z titulní strany

V loňském roce byla zahájena intenzifikace čistírny odpadních vod zateplením česlí, které by v 
zimě mělo odstranit problémy se zamrzáním a v létě se zápachem. Celkové výdaje projektu 
dosáhnou výše 3,5 miliónu korun.
Loni jsme zadali dopracování projektu dalšího pavilónu mateřské školy,  kterým bude celková 
kapacita MŠ v Bašti rozšířena na konečný počet 98 dětí. Jeho výstavba byla zahájena v listopadu 
loňského roku.
Byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce zbývajících místních komunikací v 
Bašti a na její realizaci byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Střední 
Čechy.
Ježíšek v závěru roku nadělil obci a především pak dětem lanové centrum pro nejmenší v parku v 
centru obce. Zastupitelstvo obce v souvislosti s příznivým vývojem rozpočtu obce uvolnilo na jeho 
instalaci 85 tisíc korun.
V loňském roce se výrazně zvýšily výdaje na dopravní obslužnost. V roce 2013 investovala obec 
Bašť do dopravní obslužnosti svého území cca 650 tisíc Kč. Celá částka byla určena na 
úhradu provozních nákladů linky PID 368, na linku PID 417 Bašť nic nepřispívá. V porovnání s 
rokem 2012 došlo k nárůstu o více než 160 tisíc Kč. Kromě zavedení nových spojů byla 
nejvýznamnější změnou úprava ranního a večerního provozu, která umožnila lepší dostupnost 
Baště ve večerních hodinách. 
Bohužel ne všechny záměry se podařilo dotáhnout do fáze realizace. Po více jak rok trvajících 
projektových přípravách a vyjednáváních s vlastníky sálu U Oličů se nepodařilo smlouvu o nájmu 
prostor pro společenské a sportovní aktivity v obci uzavřít.
Na podzim loňského roku ukončilo občanské sdružení Bašť se baví nájemní smlouvu na prostory 
Centra pro rodinu Pohoda. To znamenalo i konec provozování mateřského centra v obci.
Společenský život v obci byl i přesto velmi pestrý, za což si dovoluji poděkovat zástupcům všech 
spolků, občanských sdružení a neformálních iniciativ v Bašti, kteří pro nás uspořádali přes čtyři 
desítky kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. 

Obec má schválený rozpočet
dokončení ze str. 2

a výstavbu místních komunikací od regionální 
rady, ve výši necelých 5,5 milionu korun,“ popsala 
příjmovou stránku rozpočtu obce starostka Baště 
Iva Cucová. Financování výdajů je dále zajištěno 
zůstatky z let minulých a úvěry od Komerční 
banky a ČMZRB.
Ve výdajích jsou nejvyšší položkou provozní 
náklady obce ve výši 8,6 milionu korun. Za 
provozní náklady jsou z hlediska účetnictví 
považovány také příspěvky našim příspěvkovým 
organizacím. Ty částečně zdůvodňují jejich nárůst 
oproti roku 2013, protože v letošním roce bude 
otevřena další třída MŠ. Další nárůst je i ve 
mzdových nákladech, protože předpokládáme 
rozšíření počtu zaměstnanců údržby obce ve 
vegetačním období. Do rozpočtu jsou zařazeny 
investiční akce obce bez ohledu, zda se podaří 
získat dotaci. „Případné příjmy z dotací budou do 
rozpočtu zařazeny až po schválení finanční 
podpory z některého z dotačních programů. 
Celkový odhadovaný objem investic je ve výši 
necelých 14 milionu korun. Jedná se například o 
spoluúčast na rekonstrukci a výstavbě místních 
komunikací ve výši 2 milionů korun, výstavbu 
nového pavilónu MŠ za 4 miliony korun, 
intenzifikaci čistírny odpadních vod ve výši 
necelých 4 milionů korun, rekonstrukci chodníku 
podél Hlavní a K Beckovu ve výši 1,5 milionu 
korun a stavbu nového zázemí sportovního areálu 
ve výši 2 milionů korun“, doplnila starostka obce.

posledních dvou zmíněných projektů je ovšem podmíněna získáním 
dotace.
O prázdninách bude  rekonstruována autobusová zastávka Baštěk, 
Náves, na jejíž realizaci získala obec prostředky prostřednictvím obecně 
prospěšné společnosti MAS Nad Prahou, jejímž je partnerem. V oblasti 
dopravní obslužnosti bychom se měli dočkat nových autobusů - 
společnost ČSAD  Střední  Čechy  plánuje  nejpozději  v  květnu uvést do 
provozu 10 nových nízkopodlažních autobusů, které se mají objevit také 
na lince 368. Praha a Středočeský kraj budou dále pokračovat ve 
společných jednáních o vytvoření společného integrovaného dopravního 
systému a je možné, že se již letos dočkáme několikrát odložených změn 
souvisejících s integrací autobusových linek do Neratovic a Mělníka do 
(zatím) Pražské integrované dopravy. V letošním rozpočtu Baště je na 
autobusovou dopravu vyčleněna částka 700 tisíc Kč.
Podzim bude ve znamení příprav komunálních voleb. Současnému 
zastupitelstvu skončí v říjnu funkční období a vy, vážení spoluobčané, 
budete vybírat své nové zástupce. Do té doby nás ovšem čeká ještě 
spousta práce a tak si popřejme, aby její výsledky byly přínosem pro nás 
všechny a aby se nám všem v Bašti dobře a příjemně žilo. V novém roce 
vám i vašim nejbližším přeji milá přátelská setkání, příjemné zážitky, malé 
i velké radosti a stálý úsměv.

Co přinese rok 2014
V lednu bude dokončen nový pavilón mateřské školy, nová třída se 
bude jmenovat Kostičky. Dále bude dokončena projektová dokumentace 
na rekonstrukci chodníku podél Hlavní a v ulici K Beckovu a zahájeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zahájena bude demolice starých 
kabin fotbalového hřiště. Se zástupci spolků a sdružení budeme 
společně připravovat celoroční plán kulturních a společenských akcí, 
které přispějí k zatraktivnění života v obci.
V únoru očekáváme kolaudaci nové budovy MŠ a zahájení přijímacího 
řízení. Zahájíme výběrové řízení na zhotovitele stavby nového zázemí 
sportovního areálu. Bude dokončena projektová dokumentace  parkoviště 
a skateparku v blízkosti fotbalového hřiště, na jehož realizaci bude obec 
žádat dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. 
V závislosti na počasí bude v březnu pokračovat realizace projektu 
intenzifikace čistírny odpadních vod, po jejímž dokončení bude 
garantovaná kapacita ČOV 2 400 připojených osob. Budou dokončeny 
terénní úpravy a zpevněné plochy u nové MŠ, jejíž otevření 
předpokládáme nejpozději začátkem dubna.
Jaro přinese zahájení rekonstrukce chodníků a výstavbu nových 
kabin. Mělo by být rozhodnuto o žádostech o dotace jak na poslední 
etapu rekonstrukce zbývajících místních komunikací, tak na revitalizaci 
pozemku  v   Nové  Bašti,   kde  by  měl  vzniknout  nový  park.  Realizace Iva Cucová
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KinderGarten, s výukou jazykové 
výchovy, logopedické prevence a 
angličtiny, nacházející se v Nové Bašti 
na Měšické ulici 822 - budova po 
bývalé Pizzerii, prošla kompletní 
rekonstrukcí. Je to velká, moderní 
patrová budova, má prostorné třídy a 
všechno další příslušenství. Provoz 
zahájila 1. září v roce 2011 jako 
jednotřídní školka. Dnes má pět tříd a 
z toho dvě speciální - interaktivní 
učebny. Mateřská škola je zařízením 
rodinného typu, s uplatňováním 
individuálního přístupu jak k dítěti, tak i 
k jeho rodině. 

Výchovné a vzdělávací 
činnosti jsou založeny na metodě 
přímých zážitků dětí, využívají dětské 
zvídavosti a potřeby objevovat. 
Umožňují hledat cesty k tvořivému 
myšlení, které obohacuje vlastní nápad 
dítěte a jeho aktivní účast na výchovně-
vzdělávacím procesu. 

Třídy v mateřské škole jsou 
prostorné, s kvalitním a bezpečným 
vybavením. Hračky a další pomůcky 
jsou výchovné, estetické a věkově 
přiměřené. Vzdělávací nabídka je 
sestavena tak,   že preferuje metody a 
formy, které respektují specifika 
předškolního vzdělávání. 

Součástí vzdělávání jsou 
vzdělávací projekty a školní akce, které 
cíleně doplňují, obohacují a zpestřují 
vzdělávací program mateřské školy. 

Výchovně-vzdělávací proces se 
zaměřuje na podporu rozvoje intelektu, 
řeči, jazyka, poznávacích procesů a 
smyslových funkcí, ale také na podporu 
fyzické pohody, na zlepšování tělesné 
zdatnosti, na rozvoj pohybových a 
manipulačních dovedností dětí. 

Výchovně-vzdělávací a 
pečující činnosti jsou v mateřské škole 
zajištěny kvalifikovaným týmem 
pedagogů, lektorů a asistentů pedagogů, 
s cílem zajistit dětem kvalitní prostředí 
plné podnětů a bezkonkurenční přípravu 
pro zdařilý vstup do lukrativních 
základních škol.

Jazyková mateřská škola KinderGarten Bašť

PŘI PŘEDLOŽENÍ INZERÁTU 
20 % SLEVA
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