Rok 2017 v Mateřské škole Krásné Údolí
Rok 2017 jsme zahájili opět s plně obsazenou školkou, tzn., že k docházce bylo zapsáno 20
dětí, z nichž převážná většina je místních, několik dětí k nám přivážejí rodiče z okolních obcí.
Věkové složení dětí je opravdu různorodé; pokud podmínky školy a vyspělost dětí dovolí,
přijímáme i děti dvouleté, horní věková hranice je 6 až 7 let. Do základní školy odešli na podzim
Honzík Bílek, Nicolka Levková, Lucinka Ritterová a Štěpánka Šaligová.
Po celý rok 2017 zůstala školka pro rodiče všech zapsaných dětí zcela beznákladová, kdy
za svůj pobyt neplatí ani tzv. školné ani stravné. Už proto mají v přijímacím řízení vždy přednost
naše místní děti.
V letošním školním roce, jak jste jistě mnozí z Vás zaregistrovali, byla zavedena a pro
příští roky bude prozatím platit v mateřských školách povinná předškolní docházka. Znamená to,
že všechny děti, které dovrší před zahájením školního roku věku 5 let, musí být povinně zapsány
k docházce do mateřské školy a musí se jí v předepsaném rozsahu zúčastňovat.
V personálním obsazení nedošlo také k žádným změnám; o děti se starají paní učitelky
Věra Čermáková a Katarína Petrželková, každodenní dobroty připravuje paní kuchařka Marie
Svitková a o pravidelný úklid pečuje paní Hana Drbalová.
V naší školce se snažíme všem dětem vytvářet pohodovou, klidnou, téměř rodinnou
atmosféru. Systematicky rozvíjíme jejich znalosti a dovednosti; nejednou nás překvapí, jaký
rozhled a zkušenosti mají už takto malé děti. Kluci projevují neuvěřitelnou nápaditost, fantazii a
zručnost při vymýšlení a vlastní realizaci staveb prakticky ze všeho, co ve školce objeví. Holčičky
se často parádí do krásných šatiček, jsou tvořivé a rády pomáhají paním učitelkám.
Běžné dny ve školce zpříjemňujeme dětem pořádáním různých akcí, jako jsou exkurze,
výlety, návštěva divadel a kouzelnických představení. Většina těchto akcí je společná se ZŠ a MŠ
v Útvině, se kterou se kamarádíme již dlouhou řadu let a za jejichž spolupráci jim děkujeme.
Kromě akcí, které navštěvujeme, se také aktivně podílíme na oslavách a akcích města,
připravujeme besídky, vystoupení pro seniory a na adventním koncertě v kostele.
Již několik uplynulých let pořádáme ve spolupráci s městem sběr druhotných surovin, se
kterým nám vydatně pomáhají rodiče i místní spoluobčané. Plastová víčka, která shromáždíme,
posíláme nemocným dětem, peníze z ostatního sběru využijeme přímo pro naše děti. Loňský
výtěžek v celkové výši 1.092,-Kč prozatím ponecháváme a pokusíme se postupně našetřit tyto
peníze na pořízení stolků a lavic do našeho nového zahradního altánku.
Letos v létě se možná bez větší pozornosti veřejnosti uskutečnily na naší školní zahradě
terénní úpravy. Pro nás však byly velmi významné. Nevzhledný, špatně udržovatelný a hlavně pro
děti nevyužitelný kousek zahrady přímo za budovou školky se za přispění Města Krásné Údolí a
částečně i dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje proměnil v krásnou hrací a sportovní
plochu s moderním a bezpečným povrchem z pryžových dílců. Vedení našeho města posíláme
velký dík za úpravu tohoto prostoru, který rozšířil možnosti her a sportovního vyžití našich dětí,
ale samozřejmě také za celoroční všestrannou podporu a spolupráci a v neposlední řadě také za
úhradu školného a stravného.
Ještě jedno poděkování, které patří paní kuchařce Marii Svitkové a paní školnici Haně
Drbalové za jejich perfektní služby a ochotu.
Domníváme se nebo alespoň doufáme, že naše mateřská školka, jako doplněk rodinné
výchovy, pracuje v rámci svých možností co nejlépe a že se tu dětem líbí, což možná potvrzují
slova některých našich rodičů:
„Mateřskou školku jsme si vybrali proto, že v ní pracují milé, vlídné a vstřícné paní učitelky.
V tom jsme se nespletli, protože to potvrzují i naše dvě děti, které školku navštěvují rády
a za žádné jiné paní učitelky by je nevyměnily. Oceňujeme jejich individuální přístup, trpělivost a
laskavost. Chválíme paní kuchařku, která výborně vaří. Velmi si vážíme i podpory vedení města,
díky kterému nemusíme hradit stravné a školné, což je dnes zcela výjimečné.“
Petra a Stanislav Širokých z Přílez, rodiče Natálky a Stáníka.
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