
Občasník č. 1/17 města Krásné Údolí – str. č. 5 

  

 

Rok 2016 v Mateřské škole Krásné Údolí 
 

 

  Po celý rok 2016 bylo k docházce do školky zapsáno 20 dětí, tzn., že její kapacita byla beze 

zbytku naplněna. V září tohoto roku postoupili do první třídy základní školy Davídek Smrž a Toník 

Veselý a na jejich místo byly přijaty nové děti. 

 I nadále zůstává školka pro rodiče našich dětí zcela beznákladová. Děti tady mají vše zdarma, 

neplatí stravné ani tzv. školkovné. Je na místě ubezpečit rodiče místních dětí, že jejich potomci mají v 

přijímacím řízení samozřejmě přednost před přespolními. Děti z okolních obcí jsou do naší školky 

přijímány pouze tehdy, není-li její kapacita naplněna a je volné místo.  

 Personální obsazení MŠ zůstává nezměněno; o děti se starají paní učitelky Věra Čermáková a 

Katarína Petrželková, samé dobroty nám vaří paní kuchařka Marie Svitková a o to, aby byla školka 

pěkně uklizená, pečuje paní Hana Drbalová. 

     Domníváme se, a slova rodičů to potvrzují, že se nám v mateřské škole daří vytvářet příjemnou 

rodinnou atmosféru. Častokrát se dětem ani nechce domů a maminky je musejí k odchodu dlouho 

přemlouvat. Máme dostatek prostoru věnovat se dětem individuálně. Pomáháme jim, jak nejlépe 

umíme, rozvíjet jejich přednosti a zlepšovat to, co se zatím úplně nedaří. Děti jsou šikovné, tvořivé, 

nápadité, dají se snadno nadchnout a je radost s nimi pracovat. 

      Spolupráce s rodiči je v naší školce velice dobrá. Vycházejí nám vstříc při běžném provozu i při 

zajišťování hladkého průběhu všech našich vystoupení. Velice jim za to děkujeme. 

      Z akcí v minulém roce se dětem i nám učitelkám nejvíce líbily tyto: návštěva pana zubaře v 

naší MŠ, který nám zábavnou formou ukázal, jak si správně čistit zuby; kouzelnické představení, 

návštěva pohybového centra Hafík, prohlídka zámku v Bečově, návštěva centra zdraví a bezpečí v 

Karlových Varech, kde jsme viděli, jak to chodí u hasičů, policistů a záchranářů a jak správně řešit 

krizové situace; výlet do zooparku Chomutov, sférické kino, tvořivé dopoledne ve svíčkárně v Plzni. 

Větších akcí se obvykle účastníme společně se ZŠ a MŠ Útvina. Tímto bychom jim rádi poděkovali za 

dlouholetou spolupráci. 

      Veřejnost jsme minulý rok potěšili vystoupeními při stavění máje, na Mateřince 2016 v 

Toužimi, na Krásnoúdolských slavnostech s vystoupením „Buchet je spousta“, na setkání se seniory a 

při adventním koncertě v kostele na konci minulého roku. Fotodokumentaci jednotlivých akcí 

naleznete na stránkách našeho města www.krasneudoli.cz, oddíl mateřská škola. 

      Jak si mnozí z vás jistě všimli, na školní zahradě nám přibyl krásný nový altán. V parných 

dnech nám poskytuje příjemný stín a prostor pro hry a práci dětí. Za tento užitečný a pěkný altánek 

vděčíme panu Drbalovi, který nám také pomáhá s opravami a montáží dřevěného nářadí a nábytku v 

MŠ. Moc děkujeme. 

 Po celý rok jsme za vydatné pomoci rodičů a místních spoluobčanů sbírali druhotné suroviny. 

Oceňujeme pomoc všech, kteří se zapojili, zvláště pak velmi oceňujeme sběr plastových víček, která 

posíláme každý rok jinému nemocnému dítěti jako příspěvek na pořízení potřebných zdravotních 

pomůcek. Za peníze ze sběru ostatních surovin jsme zakoupili dětem hračky pod vánoční stromeček. 

      Závěrem chceme samozřejmě velmi poděkovat našemu zřizovateli, Městu Krásné Údolí, za 

skvělou dlouhodobou a všestrannou spolupráci a podporu. I jménem rodičů děkujeme za možnost mít 

beznákladovou školku. 

      Na tomto místě chceme také připomenout, čím je existence školky pro naše městečko tak 

důležitá. Je to významná podpora pro místní obyvatele a pro mladé rodiny je to jeden z důvodů, proč v 

obci bydlet. Vystoupení školky automaticky zvedá návštěvnost všech obecních akcí, kterých se tak 

účastní nejen rodiče, ale i další příbuzní dětí.  

 Myslíme si, že s naší školkou je ve městě veseleji! 

      V novém roce přejeme všem našim přátelům a podporovatelům vše dobré, hodně zdraví, lásky 

a spokojenosti! 

 

 
     Za MŠ: Věra Čermáková a Bc. Katarína Petrželková 

 

http://www.krasneudoli.cz/

