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Rok 2014 v naší mateřské škole 
 Mateřská škola zahájila v září 2014 letošní školní rok se 16 zapsanými dětmi ve věku 2-6 let a do 
základní školy jako čerství a nedočkaví prvňáčci odešli: Terezka Bubicová, Eliška Nováková, Gabča 
Walterová, Zdenda Černý a Šimon Veselý. 
 Nižší počet dětí ve školce nám umožňuje věnovat každému dítěti opravdu hodně času, pracovat 
s ním individuálně, pomáhat mu rozvíjet se a dobře se připravit na vstup do základní školy. 
 Velmi nám záleží na pohodové atmosféře ve školce, pomáháme dětem pěstovat kamarádské 
vztahy. Snažíme se, aby byl každý den ve školce pestrý. Po příchodu si děti dle vlastního výběru hrají, 
skládají, tancují či kreslí. Nejraději stavějí různé domečky a bunkry ze všeho dostupného materiálu, 
který je ve třídě k nalezení. Když se po ránu všichni sejdeme, zacvičíme si; pohyb vůbec máme hodně 
rádi, cvičíme nejraději s hudbou a s různým běžným i netradičním nářadím (míčky, tyče, kroužky, stuhy, 
ale také kelímky, pet láhve, krabičky, brambory apod.); cvičíme na lavičce, žíněnce, žebřinách, 
trampolíně apod., cvičení končíme vždy pohybovou hrou, písničkou, říkankou. A je tu svačina. Příjemně 
naladěni po svačině usedneme na koberec do kroužku. Je to chvíle, kdy si společně povídáme, 
dozvídáme se spoustu nového, učíme se užitečné věci, zkoušíme a experimentujeme. Kromě toho 
zaměstnáváme každý den také svoje ručky; malujeme, kreslíme, modelujeme, vyrábíme a tvoříme.  
 Při všech aktivitách je naším cílem nabízet dětem vždy nové a zajímavé činnosti, mají možnost 
vyzkoušet si je, rozvíjíme jejich dovednosti a kreativitu. Při práci s dětmi pro nás není důležitý výsledek, 
ale vlastní proces tvoření, poznávání toho, co už sami zvládneme; úspěšný je každý, kdo se zúčastní a 
my to dokážeme vždy ocenit. 
 Pokud není extrémně nepříznivé počasí, trávíme čas před obědem pobytem venku; chodíme na 
vycházky nebo využíváme pěkně vybavené školní zahrady. 
 Po obědě je na řadě čtená pohádka nebo příběh, poslech relaxační hudby apod., a pak 
odpočíváme. Den ve školce uběhne velice rychle; ani se nenadějeme a pro děti přicházejí rodiče. 
 Běžné dny ve školce nám zpestřují různé mimořádné akce a výlety. Každý měsíc jezdíváme na 
divadelní či hudební představení. V tomto roce jsme podnikli opět několik školních výletů. Dětem se 
velice líbil výlet na Chebský hrad, kde kromě pohádky měly děti možnost přímo si osahat a vlastníma 
rukama si vyzkoušet několik starobylých řemesel a domácích prací. Vydařil se i výlet do blízkého 
Bečova n/Teplou. Tady jsme uskutečnili pěší výstup na Šibeniční vrch a ocenili překrásné 
panoramatické rozhledy po nejbližším okolí. Potvrdilo se nám, že skvělý výlet nemusí být vždy nutně 
spojen s dalekou cestou; ovšem nejdůležitější ze všeho je mít s sebou batůžek s dobrůtkami od 
maminky. Jakožto velcí milovníci zvířátek ocenily děti exkurzi na biofarmu Kozodoj ve Staré Roli. 
 V průběhu roku připravujeme různá vystoupení a besídky pro rodiče a veřejnost, vystoupení 
v kostele, tradičně již vystupujeme na Krásnoúdolských slavnostech, na jaře se děti zúčastnily festivalu 
mateřských škol „Mateřinka 2014“ v Toužimi s vlastním tanečním vystoupením. 
 V nejbližší době se těšíme na setkání s Vámi na vánočním koncertě 7.12. v kostele sv. Vavřince  
a s našimi seniory 8.12. v prostorách městského úřadu. 
 Na internetových stránkách našeho města  (www.krasneudoli.cz) naleznete fotodokumentaci  
ke všem našim aktivitám a výletům. 
 K důležitým informacím o naší školce patří i to, že se neplatí žádné školné a dokonce od 
1.1.2015 nebudou rodiče díky našemu městskému úřadu hradit ani poplatek za stravování. 
 Ještě bychom rádi touto formou poděkovali spoluobčanům za spolupráci při sběru druhotných 
surovin. V tomto roce se podařilo jejich prodejem získat částku 2.188,20 Kč. Celá částka byla použita na 
zakoupení sportovních potřeb a didaktických her pro děti ze školky. 
 Dále bychom chtěli poděkovat zastupitelům města, rodičům a všem přátelům školy za 
všestrannou podporu a výbornou spolupráci. 
 Závěrem pak chceme vyjádřit velký dík panu starostovi za velkou vstřícnost a veškerou pomoc  
a zastupitelstvu za mimořádný nemalý finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč věnovaný naší školce za 
podporu v soutěži „Vesnice roku“. 
 Těšíme se na další spolupráci, Vám všem přejeme krásné, klidné a pohodové Vánoce, mnoho 
štěstí a pevné zdraví v novém roce. 

 Za MŠ: Věra Čermáková a Bc .Katarína Petrželková 

http://www.krasneudoli.cz/

