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Mateřská škola v roce 2021 

Rok 2021 byl stejně jako ten minulý poznamenán pandemií koronaviru. Podmínky provozu 

mateřské školy však zůstaly stejné, školka byla pro rodiče stále zcela beznákladová -  děti 

měly vše zdarma, neplatilo se ani školné ani stravné. Tyto položky dotuje již několik let 

v plné výši zřizovatel Město Krásné Údolí. Kapacita školky, 20 dětí, byla po celý rok zcela 

naplněna převážně místními dětmi  z Krásného Údolí a z Odolenovic. Z okolních obcí jsou 

děti do školky přijímány jen výjimečně. 

Docházku k nám ukončily a do první třídy základní školy odešly v červnu tři děti: Justýnka 

Drbalová, Adélka Průchová a Štěpán Musil. 

V personálním obsazení školky k žádným změnám nedošlo. Ředitelkou je Katarína 

Petrželková, učitelkou Markéta Klemerová, školní asistentkou Věra Čermáková, kuchařkou 

Lenka Kohoutková a školnicí Jana Motlová. 

Ohledně pořádání kulturních a sportovních akcí pro naše děti, byla situace poněkud 

příznivější než v loňském roce. V důsledku mírnějších hygienických opatření jsme se mohli 

zúčastnit více divadelních představení a shlédnout tak více pohádek, poučných příběhů i 

hudebních vystoupení.  Pěkných představení proběhla spousta, některé přímo v naší školce, 

některá jsme navštívili u našich kamarádů v MŠ a ZŠ v Útvině. Touto cestou děkujeme 

ředitelce útvinské školy, paní Mgr. Romaně Prášilové, za dlouholetou velmi příjemnou 

spolupráci.  

Jenom namátkově můžeme jmenovat některé akce: karneval, exkurze: Kuřátka u Drbalů,             

Zvířátka na statku v Odolenovicích, dětský den, bublinková šou, vzdělávací programy 

v botanické zahradě v Bečově nad Teplou a v naší MŠ: „Jak jsem přišel na svět“ a „Vůně 

chleba“. Ve školce jsme pekli štrůdly, housky, cukroví a perníčky. Proběhlo také vyšetření 

zraku dětí. Jedna akce však stojí za zvláštní zmínku. Jedná se o cvičný požární poplach, který 

proběhl ve školce. Jeho cílem bylo natrénovat s dětmi organizované opuštění budovy. Fiktivní 

požár byl vyvolán pomocí dýmovnic. A stalo se to takto: 

„Byl krásný slunečný den. Paní kuchařka v kuchyni vařila oběd a paní učitelka si s dětmi 

povídala o tom, co budou dělat o prázdninách. Najednou paní učitelka ucítila  podezřelý 

zápach, jako kdyby se něco pálilo. Děti uviděly za okny dým. Ihned je napadlo, že v mateřské 

škole došlo k požáru. Jak už měly nacvičené, seřadily se všechny u vchodu do školky. Paní 

učitelka zavolala na číslo 150, popsala, co se děje a kam mají hasiči přijet. Paní učitelka 

spočítala děti a rychle spolu utíkaly na školní zahradu, kde čekaly na příjezd hasičů. Když 

hasiči dorazili, šli se nejdříve podívat do budovy školky. Zjistili, že paní kuchařka zapomněla 

na plotně hrnec s polívkou, který se začal pálit a začalo se z něj kouřit. Když hasiči školu 

zkontrolovali, ujistili se, že žádné nebezpečí již nehrozí a paní učitelky i s dětmi se mohly 

vrátit zpět. Hasiči přijali pozvání do školky, vyprávěli dětem o tom, jak požárům předcházet a 

jak se správně zachovat v případě nebezpečí. Také dětem ukázali a nechali vyzkoušet hasičské 

oblečení a společně si prohlédli hasičský vůz. Za odměnu a statečnost si děti odnesly nejen 

malý dárek, ale především zážitky a užitečné informace do budoucna.“ Tímto bychom chtěli 

moc poděkovat za spolupráci našim místním hasičům SDH Krásné Údolí. 


