
 Mateřská škola Kojice byla postavena 
a předána do užívání za tři roky v roce 1978. 
Stavba byla zahájena na podzim roku 1975 
za velké pomoci občanů Kojic v akci Z 
a stavební čety JZD. Slavnostní otevření 
školy se konalo 10. 2. 1978, provoz začal 
13. 2. 1978, zapsáno bylo 35 dětí (zápis 
v kronice školy).

Od 1. 8. 2006 jsem nastoupila do ma-
teřské školy na dobu určitou, do konkur-
su, který byl vyhlášen na září 2006. Od té 
doby v mateřské škole působím. Ve školce 
bylo málo dětí, chyběly hračky, vybavení, 
nábytek pocházel z doby, kdy se MŠ ote-
vřela. Několik let nebylo pořádně vedeno 
účetnictví, faktury byly jen volně ve stole, 
bez zařazení do šanonů, vedení skladu 
potravin nebylo papírově vůbec. Ve všem 
byl nepořádek, chyběly prvky na školní za-
hradě. Musím podotknout, že se ve školce 
za půl roku vystřídaly ve funkci tři ředitel-
ky. Za měsíc srpen se mi podařilo vybavit 

školku pomůckami a hračkami alespoň 
tak, aby mohl být zahájen nový školní rok 
2006/2007 a postupně po dohodě s paní 
starostkou jsme začali s rekonstrukcí bu-
dovy. Za 14 let mého působení máme plný 
stav dětí (24 podle vyhlášky, 25 po doho-
dě s obcí), každá místnost prošla změna-
mi – nová WC a umývárna dětí, podlahy 
v celé budově, okna, dveře, kuchyně. Máme 
nové dřevěné postýlky, nábytek ve třídě, 
v herně, ze starých židliček jsme použili 
kovovou konstrukci a překližku na sedátka 
a opěradla jsou nová a nově natřená. Kaž-
dý rok o prázdninách v době uzavření ško-
ly si plánujeme, čím bychom děti překvapi-
li. Loni se o překvapení postaraly podlahy 
ve vstupní místnosti, v šatně dětí, a starý 
koberec, používaný cca 12 let, byl vymě-
něn za nový. Zahrada se pyšní novými prv-
ky – věží, pyramidou, lávkou, vláčkem, za 
což děkuji šikovnému tatínkovi dětí, které 
navštěvovaly naši MŠ.
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Z pohádky do pohádky
Název našeho vzdělávacího programu 

„Z pohádky do pohádky “ napovídá, že se 
věnujeme pohádkám, čteme je, hledáme 
ponaučení z pohádek, které opravdu na-
cházíme, seznamujeme děti s pohádkami, 
bajkami o zvířatech, lidech, přírodě, nad-
přirozených bytostech ve  formě prózy, 
poezie, mluveného slova, využíváme po-
hádky na CD, DVD, aby děti měly možnost 
poznat i mluvené slovo od profesionálů 
(herců), rozšiřujeme slovní zásobu, myš-
lení dětí, rozvoj vědomostí. Učíme se, jak 
zacházet s knihou. V encyklopediích čerpá-
me vědomosti z vědy, techniky...

Čtenářská gramotnost
V rámci spolupráce s rodiči se snažíme 

rodičům vysvětlit, jak je pro děti důležité 
předčítání dětem a nabádáme je, aby dě-
tem ve volných chvílích a každý večer před 
spaním četli. Četba knih je důležitá i pro 
vstup do základní školy a budoucí čtení 
každého dítěte.

Neustále doplňuji naši školní knihovnu 
nejen o nové tituly dětských knih, ale i o od-
bornou literaturu pro pedagogy v rám-
ci dalšího vzdělávání učitelů. Pravidelně 
odebíráme Informatorium, ze kterého paní 
učitelka Kaštánková vybírá zajímavé člán-
ky a s rozborem nás učitelky seznamuje. 

Zájmová činnost
V naší mateřské škole jsme mimo školní 

program zařadili i dva kroužky pro děti nad 

čtyři roky, které se konají vždy ve středu.

Pohádkový kroužek vedu já, hudeb-

ní včetně hry na fl étnu je pod vedením 

paní učitelky Kmoníčkové. V pohádkovém 

kroužku čteme, recitujeme, dramatizuje-

me. Děti velice rády hrají divadlo a rády 

se pochlubí i ostatním kamarádům, kteří 

kroužek nenavštěvují, novou pohádkou.

Hudební kroužek patří písním, které se 

děti naučí nad rámec školního programu, 

tanečkům, hře na fl étnu (podle metodiky 

„Hrajeme na zobcovou fl étnu“). Paní uči-

telka seznamuje děti s rytmizací říkadel, 

letos má v programu naučit děti noty hra-

vou formou. Všechny prvky využíváme při 

představeních s dětmi.

Kojické noviny
12 let jsem o dění v MŠ informovala 

obec v místních Kojických novinách, jež 

vycházely čtvrtletně a vydávalo je zastupi-

telstvo. Pro představu jeden článek z břez-

na 2016 otiskneme...

Jarní pozdrav z MŠ
Po prosincové třídenní návštěvě České 

školní inspekce následovala v lednu kont-

rola Krajské hygienické stanice. Nedostatky, 

které kontrolorka shledala, jsme postupně 

odstranili. Požádala jsem pana Petra Nová-

ka, který ochotně chyby napravil. Jednalo 

se o výměnu baterií, nainstalování ohřívače 

vody a drobné opravy. Touto cestou mu dě-

kuji. Od ledna jsme zaznamenali vysokou 

nemocnost dětí – z počátku roku spála, u ně-

kterých dětí se i opakovala. Spálu vystřídaly 

neštovice, z tohoto důvodu jsme museli od-

volat v lednu divadelní představení, v únoru 

sokolníka, který chtěl dětem ukázat dravce. 

Čekáme na vhodnější dobu, abychom mohli 

obě akce uskutečnit.
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jsme součástí obce – přednášíme u roz-

svícení vánočního stromu první ad-

ventní neděli nejen v Kojicích, ale i blíz-

kých Horušicích, což se stalo tradicí

vedeme děti k čistotě životního pro-

středí – uklízíme les, kam si chodíme 

hrát, a obecní park od odpadků

třídíme odpad – děti ví, do kterého 

kontejneru co patří (na rozdíl od ně-

kterých dospělých) 

•

•

•

Vize naší MŠ



V lednu jsme měli v plánu návštěvu ZŠ 

Chvaletice před zápisem dětí, ale nemoci 

nám návštěvu nedovolily. Školu si prohléd-

neme na jaře.

V únoru jsme pro děti připravili program, 

kdy se děti proměnily v různé pohádkové 

bytosti a dopolední karneval si velmi užily. 

Děkuji mamince Samíka, která se nabídla 

a přijela karneval vyfotografovat. Ostatní ro-

diče si mohli zakoupit CD s fotkami.

Radost mi udělal pan Rambousek. Dopl-

nil školní zahradu o mašinku a lávku, takže 

děti mají možnost nového vyžití při pobytu 

na zahradě. Náčiní je vkusné, vyrobené s ci-

tem a děti i my z něho máme velkou radost. 

Panu Rambouskovi děkuji a má můj obdiv.

I když je venku stále chladno, chodíme na 

dlouhé procházky do okolí Kojic, u Loužilů 

v lesoškolce jsme pozorovali třídění sadby 

stromků, kterými bude osázen les. U Steklých 

jsme měli možnost vidět letošní nově naro-

zená jehňátka.

Ve třídě jsme vyseli řeřichu, denně sledo-

vali její růst.Děti ví, co rostlinky potřebují, aby 

prospívaly. Paní kuchařka řeřichu přidává do 

pomazánek a polévek a je zajímavé, jak ji 

děti rády konzumují, když ji vypěstovaly.

Na závěr přikládám perličky dětí:
Šimon se díval na pohádku: ŽERT ví proč 

(ČERT ví proč)

Při procházce děti pozorovaly auto Citroen. 

Při další procházce se ptáme na název auta, 

odpovědí byla: „MALINOVKA a CITRON.”

Honzík nechtěl, aby si s ním hrál Míša. Vý-

mluva zněla:  “Ta stavba je NAPÍNAVÁ.”

“Aleš, můj brácha, měl deset narozenin“...ro-

zuměj desáté narozeniny...

Martinka : “ Musíme umýt hřebeny, abychom 

neměli ŠVY.“

Kancelář je KALENDÁŘ.

Matyášek se šel přímo z wc  napít. Říkám mu: 

„ Běž si umýt ruce, s počůranýma rukama ne-

můžeš pít.“ Blesková odpověd: „Nebo s ho...“

Eliška jela na hory a ptá se: „Jak se jmenuje ta 

ulice, kam jedeme na hory?”

Dozvíme se, že SLUNEČNICOVÝ chléb je SLU-

NEČNÍ…

Terezka dostala od Honzíka prstýnek z mo-

delíny a povídá: „Ten je krásnej, budu ho no-

sit jako mladá paní...“

Honzík pronesl: „Tygr od Púa je vtipálek.“

Při četbě bajky dětem vysvětluji význam slo-

va bajka.  Alešek říká: „Jako ten princ, co za-

bil draka...” A z bajky je naráz BAJAJA...

Těšíme se na jaro, na teplo, na vycházky do 

přírody, na zahrádku, na výlet a vůbec na 

všechny akce a aktivity, které nás do konce 

školního roku čekají...

Od roku 2017 se naší 
posilou stala paní 

Eva Kaštánková
„Po 41 letech praxe jsem odešla do 

důchodu v dubnu 2017. V září se na mě 

obrátila p. ředitelka a nabídla mi místo 

učitelky na zkrácený úvazek. Řekla jsem si, 

že to zkusím a nelituji.  Práce v jednotřídní 

mateřské škole byla pro mě nová zkuše-

nost, ve věkově smíšeném oddělení, kde 

jsou dvou až sedmileté děti, je jiná, než se 

stejně starými dětmi. Velice obdivuji paní 

ředitelku Janu a paní učitelku Aničku, je 

velmi náročné skloubit výuku v tomto vě-

kovém rozsahu. Líbí se mi jejich přístup 

a způsob práce s dětmi. Za kvalitní považu-

ji i pobyty venku, kde využíváme bohatou 

okolní přírodu. I ostatní aktivity – divadelní 

představení, karnevaly, házení Moreny do 

Labe, besídky pro rodiče, opékání buřtů 

s rodiči má smysl a děti si veškeré akce do-

syta užívají. I já se ve svém věku obohacuji 

o zkušenosti, čtu odborné knihy, které si 

půjčuji ve školní knihovně. Musím říct, že 

jsem ráda za nabídku paní ředitelky, líbí se 
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mi práce v této mateřské škole, je zde fajn 

kolektiv a já sem každý den ráda chodím.“

Racionální strava pro děti
Velkou pozornost věnujeme i jídelníčku 

pro děti. Zařazujeme zdravá jídla, ovoce,  

zelenina je samozřejmostí ke každé svačin-

ce. Pomazánky jsou z pohanky, jáhel, sojo-

vého masa, ryb.

Dětem chutná pohankové rizoto a za-

pečené brambory s rybou, dovolím si při-

ložit recept:

Brambory uvaříme ve slupce. Nakrá-

jíme na jemno cibulku, rybu na kostičky. 

Uvařené a vychladlé brambory oloupeme 

a nakrájíme na kostky. Vše smícháme do-

hromady a přidáme sůl, mletou papriku, 

rybí koření bez soli a glutamátů, bylinky 

(tymián, rozmarýn, provensálské – střídá-

me, doporučujeme čerstvé). Vložíme do 

zapékací nádoby a pečeme, ke konci pe-

čení zalijeme vejcem rozšlehaným v trošce 

mléka, přidáme sýr a zapečeme. Podává-

me se zeleninovou oblohou.

Mateřská škola očima 
maminky, paní Veroniky 
Horáčkové

„Když jsme se začali rozhodovat, kam 

umístíme syna, dlouho nám to netrvalo. 

Měli jsme štěstí a dostali jsme velmi dob-

ré doporučení na školku v Kojicích od mé 

kamarádky, která své děti do školky dá-

vala. Syna do MŠ přijali a já byla vděčná. 

Líbilo se mi, že je MŠ jednotřídní. Není 

na škodu, aby se děti různého věku učily 

vzájemnému respektu, toleranci a aby si 

užily zábavu. Synovi se ve školce tak líbilo, 

že volba, kam umístit mladší dceru, byla 

jasná. Velkou oporou jí byly paní učitelky 

a samozřejmě její bratr, tehdy předškolák. 

Chválím i paní kuchařku, protože se stará 

o to, aby měly děti zdravou a pestrou stra-

vu. A co se týká aktivit? Ve školce se dětem 

nabízí hodně zajímavých akcí – karnevaly, 

čarodějnický den, výlety s batohy po okolí. 

Bývám i já součástí akcí, protože mě zajímá 

fotografování a zachycuji dětem vzpomín-

ky na MŠ na CD školního roku. Ze svého 

pohledu mohu říct, že se paní ředitelka 

a paní učitelky moc hezky starají o to, aby 

se dětem dostalo té nejlepší péče e chtěly 

se do školky vracet s úsměvem každý den.“

Poděkování na závěr
Mám kolem sebe spolehlivé, empatic-

ké kolegyně,  kterých si velmi vážím,  per-

sonál, jenž je neměnný již několik let, což 

v dnešní době nebývá obvyklé v jiných 

školních zařízeních, zastupitele, na které se 

s důvěrou mohu kdykoliv obrátit. Vážím si 

spolupráce s rodiči.

Snažíme se, aby byly spokojeny přede-

vším děti, ale i rodiče a aby se vstupem do 

naší školky rozzářil úsměv na tváři každé-

mu, protože se ocitne v dětském světě ka-

marádů, kde je upřímnost místo falše, lás-

ka bez hranic, radost místo smutku, velký 

kopec legrace, vše krásné, na co my dospě-

lí často zapomínáme a je to velká škoda.

                 Jana Kůsová, ředitelka MŠ Kojice
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