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MATEŘSKÁ ŠKOLA TURKOVICE
Naše mateřská škola se nachází v obci
Turkovice, na samém hřebeni Železných
hor, v nadmořské výšce 349 m n. m. Obec
Turkovice tvoří tři místní části (Turkovice,
Bumbálka a Rašovy) s celkovým počtem
obyvatel 287. První zmínka o Turkovicích je
již z roku 1257. Roku 1720 zde byla postavena základní škola, v které se vyučovalo
trivium – čtení, psaní, počítání a náboženství. Zrušena byla roku 1986. I mateřská
škola má v naší obci letitou tradici. V budově školy byl v roce 1951 založen Dětský
útulek, který se postupně proměnil na
mateřskou školu. V roce 1974 byla započata stavba nové budovy mateřské školy.
Její provoz byl zahájen roku 1978. Zde sídlí
mateřská škola dodnes. Navštěvují ji děti
nejen z Turkovic, Bumbálky a Rašov, ale
také děti z Bukoviny u Přelouče, ze Sovolusk, ze Svojšic, z Ledec, z Bílého Kamene,
ze Svinčan a Stojic.

Personální podpora
– projekt Šablony pro MŠ
Jsme jednotřídní mateřská škola, která
se snaží dětem vytvořit bezpečné a příjemné prostředí a veškeré naše snažení
směřuje k tomu, aby zde každé dítě bylo
spokojené a šťastné. Kolektiv dětí je zde věkově smíšený (2–7 let), což má své výhody
a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Starší děti jsou samostatnější, mají
pocit důležitosti a odpovědnosti, pomáhají mladším kamarádům, kteří se od nich učí
nápodobou. Jako pedagogové se snažíme
děti rozvíjet ve všech oblastech a důkladně
je připravit na vstup do základní školy, což
je při plném počtu dětí ve třídě velice složité. Personální složení v naší jednotřídce je
ředitelka a učitelka. Špatná zastupitelnost,
velký počet dětí, věkové složení, individuální péče, bezpečnost menších dětí ve
třídě a další důvody nás vedly k tomu, že
jsme za pomoci Mas Železnohorský region
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podali v červnu 2017 žádost o poskytnutí
dotace přes MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ta byla
v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Dotace byla úspěšně
schválena a od 1. 9. 2017 u nás na částečný
úvazek působila chůva. Měla za úkol pečovat o děti ve věku 2–3 let. Těch ve školním
roce 2017–2018 navštěvovalo mateřskou
školu 10 a z toho dvě děti dovršily tří let až
ve druhém pololetí. Chůva nám velice pomáhala při hygieně, sebeobsluze a hlavně
s dodržováním bezpečnosti ve třídě. V letošním roce 2019–2020 jsme využili z projektu Šablony II pomoci školní asistentky
a jsme rádi, že jsme mohli požádat i o tuto
personální podporu.

Rekonstrukce MŠ
Skutečnost, že jsme přijali ke školní docházce i dvouleté děti znamenala přizpůsobit tomu prostory, hygienické zázemí,
vybavení, hračky. Zřizovateli – obci Turkovice proto patří náš velký dík, jelikož nám
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prádla. Ručníčky a povlečení tak už nemusí prát maminky doma. V roce 2018 jsme
si pořídili nový krásný nábytek do herny,
skříňky na hračky, stolky a židličky. Pro
rok 2020 je naplánováno zateplení, rekonstrukce střechy, nové topení.

Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je vždycky prima

i v tomto vychází maximálně vstříc. V roce
2014 proběhla rekonstrukce kuchyně, jejíž samozřejmostí je myčka nádobí, v roce
2015 se zrekonstruovala umývárna. Máme
zde umístěna umyvadélka ve správné výšce pro dvouleté děti i pro předškoláky, sprchový kout i dostatečný počet WC. Velká
pomoc také pro rodiče je pračka a sušička

Během celého školního roku se snažíme dětem nabídnout co nejpestřejší program. Často jezdíme na nejrůznější výlety, navštěvujeme výstavy, divadla. Téměř
všechny výlety a divadla absolvujeme se
spřátelenou Mateřskou školou Zdechovice. Děti mají nové kamarády a rodiče jistě ocení nižší cenu při placení autobusu či
divadla.
Podzim – Na podzim nabízíme návštěvu solné jeskyně v Třemošnici, kde děti relaxují při poslechu pohádky a poté si hrají.
Chodíme tam také na procházky a kocháme se krásnou přírodou. A nejenom pobyt
v jeskyni působí blahodárně na zdraví našich dětí v podzimních plískanicích. Již několikátým rokem cvičíme s vyškolenou lektorkou hravou formou dětskou jógu. Lekce
jsou vždy zábavné, cvičení probíhá formou
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říkanek, písniček nebo pohádek a naše
děti moc baví. Každoroční podzimní tradicí je také Dýňový svět v nedaleké Nové Vsi
u Leštiny. K vidění tam jsou desítky druhů dýní, různé obrazce a pyramidy z dýní,
slámový hrad a zvířátka chovaná na statku.
A co podzimní pouštění draka? Pokud fouká vítr a je příznivé počasí, ani o to děti
neochudíme. Velkou zábavou je i spadané
listí. Díky dvěma velkým javorům ho máme
na zahradě požehnaně. Děti ho nakládají
na auta, vozí, skáčou do něj a prostě dovádí. Ale nebojte se, i na výtvarné tvoření
nám nějaké vždy zbyde.
Zima – Když napadne sníh, všichni už
se těší na Ježíška. Procházky venku se nám
krátí, klouzačka na zahradě je přikrytá bílou peřinou. Děti moc rády bobují a sáňkují, a pokud si přinesou z domova své sáně,
boby, kluzáky, vyrážíme na kopec k místnímu obchodu. Touto dobou již máme vše
krásně vyzdobené, ale než k nám do školy přijde Ježíšek s dárky, navštíví nás ještě
Mikuláš s čertem a andělem, aby zjistili,
kdo z dětí byl po celý uplynulý rok hodný
a kdo maminku či paní učitelku zlobil. Děti
recitují básničky a za odměnu dostanou
balíček plný dobrot. Překvapivě si ještě
žádného hříšníka čert do pytle nevzal. Před
vánočními svátky rádi navštěvujeme české
hrady a zámky, jako je zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, zámek Žleby,
zámek Kačina, či Hrádek u Nechanic. Tam
si děti připomenou vánoční zvyky a tradice
nejen v Čechách, ale i ve světě, prohlédnou
si historickou vánoční výzdobu. Velkým zážitkem jsou také prohlídky betlémů.
Jaro a léto – Prostorná zahrada se
vzrostlými stromy zajišťuje stinná zákoutí
pro možnost pobytu v letních měsících.
Děti zde mohou využívat herní prvky, velké
pískoviště, trampolínu, odrážedla i dostatečné množství hraček. Velmi rádi také na
naší zahradě opékáme buřty. Klidné ves-
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nické prostředí vybízí k dlouhým procházkám v okolí Turkovic a do blízkých vesnic,
ale také do nedalekého lesa. Tam poznáváme jeho krásu a bohatství, povídáme si
o zvířátkách, seznamujeme se s pravidly,
jak se v lese chovat a vážit si všeho živého. A když nás třeba napadne, postavíme
s dětmi lesním skřítkům domečky. Pokud
nejedeme na výlet my, častokrát si pozveme návštěvu k nám. Velkým zážitkem
pro děti bývá přednáška policisty z Městské policie Přelouč, kde se dozvíme, jak
se správně a bezpečně chovat na silnici,
k čemu slouží semafor, přechod pro
chodce, jaké jsou složky integrovaného
záchranného systému a další důležité informace. Nejvíce se děti vždy těší na prohlídku policejního auta, kdy nám policista

předvede jeho vybavení a na rozloučenou
i houkání. Snad všechny děti mají rády
zvířátka. Proto jsme u nás moc rádi přivítali cvičitelku se svým pejskem, která nám
předvedla, co všechno takový pejsek umí,
jak se o něj starat a jak se k němu máme
chovat. Děti byly nadšené, mohly si pejska pohladit, dát mu pamlsek, dokonce ho
zkusily i učesat. Dalšími zvířátky, která jsme
si mohli naživo prohlédnout, byli dravci.
Zkušení ornitologové nám přivezli ukázat
několik dravců a sov. Dětem se tak naskytla jedinečná možnost vidět orla skalního,
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výra velkého, poštolku obecnou, káně lesní i puštíka obecného. Mohly si je pohladit
po hebkém peří a dokonce si je na krátkou
chvíli podržet na ruce. Zajímavé a poučné
bylo také vyprávění dědečka – myslivce
jednoho z našich dětí. Přivezl nám do školky ukázat trofeje divokých prasat, paroží,
kožešinu lišky, kančí zuby, předvedl lovecké zbraně a hlavně vyprávěl o úloze a důležité práci myslivců.

Velký potlesk,
aneb co všechno umíme
Na každoroční vánoční besídku pro
maminky, tatínky, babičky, dědečky a kamarády se vždy pečlivě připravujeme
a těšíme. Děti se pochlubí, co všechno se
naučily, zazpívají, zarecitují, zatančí, či zahrají krátkou pohádku. Vždy máme pro rodiče připravený nějaký dáreček, který děti
s láskou vyráběly. Snažíme se, aby byla besídka každým rokem trošku jiná, zajímavá.
Proto jsme v loňském i předloňském roce
zařadili drobnou rukodělnou činnost a pozvali paní, která nás naučila, jak pracovat
s keramikou. Děti společně s rodiči vyráběly andílky a keramická srdce. Ta nám paní
keramička vypálila v peci a dovezla zpět
do školky. Všichni pak měli velikou radost
ze společných výrobků. A protože máme
opravdu šikovné rodiče, často je zapojujeme i během celého školního roku. Podporujeme tvoření, malování, vyrábění rodičů
s dětmi, vždy na nějaké konkrétní téma (je-
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žečci, podzimníčci, bramboráčci…). Děti
mají radost ze společně stráveného času
a nadšeně se chlubí svými výrobky. Školku
nám pak zdobí opravdu umělecká díla.
V předvánoční čas nás každoročně zve
obecní úřad, abychom společně zarecitovali a zazpívali na setkání turkovických důchodců v místním hostinci. Naše děti tak
s pásmem básniček a písniček potěší místní babičky a dědečky. Pravidelně a rádi vystupujeme také při vítání občánků.
Poslední slavnostní událostí je koncem
června loučení s předškoláky. Pro skupinku
dětí, která příští rok zasedne do školních
lavic, to je velký den. S předškoláky se přicházejí rozloučit nejen rodiče, prarodiče,

sourozenci, kamarádi, ale přijede také divadélko, které jim zahraje jejich poslední
pohádku. Jsou to již velké děti, které mají
na místním obchodě své předškolní tablo,
nebojí se veřejně představit, zarecitovat
básničku. Naučily se ve škole mateřské všemu, co budou potřebovat ve škole základní. Paním učitelkám se lesknou oči, protože pouštíme do světa další malé človíčky.
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