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Mateřská škola v roce 2020. 

Rok 2020 začal v naší mateřské škole podobně jako v předcházejících letech. Školka byla a stále 

zůstává pro rodiče našich dětí beznákladová; děti mají vše zdarma, neplatí školné ani stravné. 

Kapacita školky byla zcela naplněna, tzn., že k docházce do školky bylo zapsáno 20 dětí, přičemž 

naprostá většina těchto dětí je místních. Do základní školy v září odešli tři předškoláci: Denisek Vaško, 

Patrik Schoř a Kristýnka Walterová. 

S dětmi jsme pro tento rok plánovali, jako vždy, besídky a vystoupení, těšili jsme se na divadlo, 

pohádky a výlety. Všechno však bylo jinak; žádná z plánovaných akcí se bohužel nemohla uskutečnit. 

Také do našeho školkového života zasáhl nevítaný coronavirus. V důsledku celorepublikových 

preventivních opatření byla z tohoto důvodu mateřská škola uzavřena celých šest týdnů, v období od 

poloviny března do konce dubna 2020. Po těchto neplánovaných prázdninách jsme se opět všichni sešli a 

konec školního roku proběhl klidně. S radostí musíme konstatovat, že se nám prozatím toto onemocnění 

vyhýbá a pevně doufáme, že tomu tak bude i do budoucna. Chtěly bychom touto cestou ještě jednou 

poděkovat rodičům za pochopení, vstřícnost a vzájemnou ohleduplnost. 

Personální obsazení školy se v průběhu roku do značné míry změnilo. Počátkem ledna 2020 začala 

dětem vařit nová paní kuchařka Lenka Kohoutková z Toužimi. Dosavadní ředitelka paní Věra Čermáková 

se rozhodla, že koncem srpna ukončí svou dlouholetou práci ředitelky školy. Během jarních měsíců 

proběhl tedy konkurz na obsazení tohoto pracovního místa. Novou ředitelkou školy se stala od září 2020 

paní Bc. Katarína Petrželková, Dis.. Paní Čermáková bude v mateřské škole do konce května 2021 

pracovat jako školní asistentka.  

Věrka Čermáková se nesmazatelně zapsala do života všech krásnoúdolských kluků a holčiček, 

kteří v posledních čtyřech desetiletích navštěvovali naši školku. Někteří z nich se v průběhu let sami stali 

rodiči a do školky se s důvěrou vracejí s vlastními dětmi. Věrka byla a stále zůstává jejich milou paní 

učitelkou. Díky její obětavé péči a laskavém přístupu ke každému dítěti na ni všichni s láskou vzpomínají 

a léta v mateřské škole pokládají za jedny z nejhezčích v životě.  Je třeba ocenit také její vstřícný vztah ke 

kolegyním. Na pracovišti pod jejím vedením vždy vládla přátelská atmosféra.  Rádi bychom jí zde i 

jménem všech dětí a rodičů chtěli za vše, co pro naši školku udělala, poděkovat. Opravdu moc děkujeme!        

Novou učitelkou je od září 2020 slečna Markéta Klemerová. Školnice paní Alena Levková 

ukončila pracovní poměr ke konci roku 2020 a od ledna 2021 ji nahradila paní Jana Motlová. Paní Aleně 

Levkové touto cestou děkujeme za její pomoc a práci. 

Velké poděkování patří také panu starostovi a všem zastupitelům města za dlouholetou výbornou 

spolupráci a podporu. 

V novém roce 2021 přejeme všem spoluobčanům především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a 

dobré nálady. Ať je pro nás všechny a zejména pro naše děti nový rok 2021 ve všem lepší! 

 

                             S pozdravem děti a zaměstnankyně mateřské školy Krásné Údolí  

 


