Mateřská škola v Krásném Údolí v roce 2015
Na začátku léta se rozloučila se školkou další generace školáků: Anežka a Tomáš
Petrželkovi a Verunka Krejčová. Na jejich místo přišla řada nových dětí, takže nyní je zapsáno 20
dětí a kapacita školy zcela naplněna.
S nástupem nového školního roku v září 2015 odešla z důvodu stěhování dlouholetá školní
kuchařka paní Miroslava Veselá a na její pozici nastoupila paní Marie Svitková. S úklidem nám
nově pomáhá paní Hana Drbalová.
Jedním z hlavních cílů naší mateřské školy je, samozřejmě kromě celkového rozvoje a
vzdělávání dětí, vytvořit ve školce přátelskou rodinnou atmosféru, která vede ke spolupráci a
vzájemné úctě a zároveň umožňuje dětem přirozeně vyniknout v tom, co se jim daří.
Den ve školce je plnohodnotně vyplněn různými aktivitami, které přispívají k celkovému
rozvoji všech dětí. Při každodenní práci s dětmi jim nabízíme spoustu různorodých činností, které
přirozeně rozvíjejí jejich znalosti, dovednosti a schopnosti, které budou později potřebovat pro
úspěšný vstup do 1. třídy základní školy. Nesporným kladem školky je nižší počet dětí, který nám
umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně, podle jeho potřeby.
Největší prostor však v tomto věku patří přirozeně hře. Děti mají neuvěřitelné nápady a
náměty na hry. Často s podivem sledujeme stavby různých typů domečků a přístřeší, která
vznikají doslova ze všeho, co děti ve třídě obklopuje. Jsou však i velmi vnímavé, zajímá je svět
kolem nich, všechno nové a nepoznané, všemu chtějí rozumět, mají spoustu zvídavých otázek. A
co nás velmi těší v tomto přetechnizovaném světě – naše děti milují knihy! Mají rády pohádky,
příběhy, jsou přemýšlivé; jsme velmi rády, že rodiče se v tomto ohledu dětem věnují.
Spoustu času věnujeme rozvoji kreativity a tvořivosti dětí, malujeme, kreslíme,
modelujeme, vyrábíme a tvoříme. Snažíme se využívat různé, i netradiční, materiály, poznáváme,
tvoříme, zkoušíme; vždy je to správně a vždy je to krásné. Ostatně děti velmi rády slyší ocenění
nejen od nás, učitelek, ale hlavně od svých všímavých rodičů. Není hezčí pohled, než na šťastné
dítě, kterému rodič pochválí jeho kresbu nebo výrobek vystavený na chodbě školy. Ne nadarmo
říkají psychologové, že pochvala a pozitivní motivace zmůže víc, než napomínání nebo trest.
Jsme si vědomy, že děti potřebují samozřejmě i dostatek pohybu, a proto se mu každý den
pravidelně věnujeme; zařazujeme rozcvičky, tanečky, pohybové chvilky s různým náčiním,
vycházky, pobyt na školní zahradě atd.
V průběhu celého roku je program školky navíc zpestřen akcemi v obci i mimo obec:
divadelní pohádková představení, koncert karlovarského kvarteta; exkurze: hasiči, policie a RZS
v Toužimi, porcelánka Thun ve Staré Roli, pohybové centrum K. Vary; výlety: plzeňská ZOO,
divadlo Karlovy Vary a ještě spousta dalších pěkných akcí. Školka také spoluvytváří kulturní
program na akcích místního městského úřadu: vítání občánků, vystoupení na Krásnoúdolských
slavnostech, na večeru pro seniory i na adventním koncertu v kostele. V letošním roce jsme ještě
přidali vystoupení na březnovém setkání rodáků Krásného Údolí. Fotodokumentaci
z jednotlivých akcí školy najdete na internetových stránkách našeho města www.krasneudoli.cz,
v oddíle „mateřská škola“.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem, kteří naši školku podporují, našim přátelům z řad
veřejnosti, ale předně našim rodičům a zřizovateli – Městu Krásné Údolí - za stálou podporu a
výbornou spolupráci. Díky našemu zřizovateli je naše školka pro všechny rodiče od roku 2015
naprosto beznákladová - neplatí se ani „školné“, ani stravování dětí.
Ještě jedno poděkování, které patří paní Marii Hodlové a paní Elišce Keilové, které nám
v průběhu roku 2015 pomohly zajistit provoz kuchyně.
V novém roce se těšíme na další dobrou spolupráci se všemi partnery, přejeme všem pevné
zdraví, hodně elánu a dobré nálady!
Za MŠ: Věra Čermáková a Bc. Katarína Petrželková
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