
Pojďme se něco dozvědět o malém kou-

zelném domku v místě, které má ve znaku 

hlavu vlka a čápa. Jak dobře všichni víme, 

čáp nosí děti a vlk je postavou z mnoha po-

hádek. O čem tu hovoříme? No přeci o naší 

krásné mateřské škole.

Obec Valy nad Labem leží mezi Přelou-

čí a Pardubicemi.  Jedná se o místo s hlu-

bokou historií, kdy první písemná zmínka 

pochází z roku 1398. Mateřská škola v ní  

byla založena v roce 1950. Nejprve  byla 

umístěna provizorně v rodinném domě 

a později přemístěna do obecního domu 

„pastoušky“. Kronika školy skýtá  záznamy 

od školního roku 1954–955. K 1. 11. 1962 

byla mateřská škola uzavřena, protože 

její stav se neslučoval s  bezpečností dětí, 

a umístěna v provizoriu v Mělicích. V srpnu 

1962 se opravy stále nedaří, dále zůstává 

v Mělicích, obědy se dováží ze Základní školy 

v Klenovce. Pitná voda je v té době závad-

ná, donáší se od sousedů. Až ve školním 

roce 1970–1971 je konečně voda nezávad-

ná. V roce 1972 bylo zavedeno ústřední vy-

tápění školy. 

V současnosti se v naší škole vzdělá-

vají  i žáci se speciálními vzdělávacími po-

třebami, a tak úzká spolupráce s dalšími 

odbornými pracovišti jako je Pedagogic-

ko-psychologická poradna, speciálně pe-

dagogické centrum, společnost Raná péče 

nebo integrační centrum Lentilka, jsou na-

ším denním chlebem. Jako velký úspěch 

vnímáme fakt, že třetím rokem dojíždí do 

naší školy speciální pedagog-logoped 

v rámci logopedické intervence dětem. 
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Nepřešlapujeme na místě a připravujeme 

další stimulační programy a podporu pro 

jejich maximální rozvoj. Velkou oporou je 

nám v našich krocích   zřizovatel. 

Nebojím se veřejně přihlásit se k nad-

standardní spolupráci s vedením obce. 

Sloužím lidu jako řídící sedm let  a za toto 

období se díky vůli, ochotě, zkušenostem, 

schopnostem  a dobrým lidem podařilo 

prosadit značné změny k lepšímu. Pokud 

se krátce zmíním o interiéru školy, byla 

provedena úplná rekonstrukce podlah, ve 

třídě se postupně vyměňuje nábytek. Byla 

provedena úplná rekonstrukce kuchyně, 

aby se naší paní kuchařce vařilo ještě lépe. 

Škola dostala nový kabát včetně oken 

a dveří,  zahrada prošla mnohými změnami. 

Byly zakoupeny rozličné herní prvky a v příš-

tím roce očekáváme „dotažení“ zahrady

 k plné spokojenosti. Nebojíme se sahat po 

grantech a využívat jiných fi nančních zdro-

jů. Každé paní ředitelce bych přála tak po-

krokového a  dobrým věcem nakloněného 

pana starostu. 

Naše škola je situována na návsi obce, 

mimo hlavní silniční tahy.  Na došlap pěti 

minut  se nachází Meandry Struhy – pří-

rodní památka, chráněné území vyhlášené 

v roce 1980 na ploše 41,45 ha. Právě tady  

trávíme nejvíc času, zde je prostor pro ne-

konečné učení a bezhraniční fantazii dětí. 

Rádi přes les „výletujeme“ k našim kama-

rádům do  mateřské školy ve Veselí. Veselí 

je našim partnerem i na společných akcích, 

které bychom si jako jednotřídní škola ne-

mohli dovolit. Děkuji  tamější řídící Olince  

Taichové, velmi mi pomáhá a je pro mě pří-

kladem morálního  člověka. 

Jednou z našich silných stránek je dle 

zpětné vazby od rodičů i kuchyně. Paní 

kuchařka vaří poctivě a nějaké polotovary, 

dochucovadla či náhražky v její kuchyni 

nemají šanci. Svojí kvalitní prací přispívá 

k správným stravovacím návykům, které si 

děti vytvářejí již v raném dětství. Vždyť zdra-

vá strava přispívá k optimálnímu vývoji dětí 

a já jí tímto děkuji za všechny dobroty, které 

pro nás připravuje. Její práce si vážím a jsem 

ráda, že se pro naši paní kuchařku zrodila 

nová kuchyně, (i když nešlo vzhledem k aty-

pickému prostoru o zrození snadné). Paní 

Lenka Lebdušková si ji ale zaslouží. 

Jsem velmi pyšná i na naši školní asis-

tentku Petru Vydrovou, která je také pla-

cená z fondů EU a svou prací přispívá k ro-

dinné atmosféře naší školy. Paní asistentka 

nezaváhala a refl ektovala na mou nabídku 

se dále vzdělávat. 
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Dotkla jsem se rodinného prostředí. 

Ano, jsme jednotřídní heterogenní skupi-

nou a to nám k tomu napomáhá. Nedrilu-

jeme předškoláky, děti rozvíjíme ve všech 

směrech tak, aby byly připraveny na vstup 

do základní školy.  Klima naší školy je jedi-

nečné. Jsme opravdu školou rodinnou, se 

silnými sociálními vazbami uvnitř. Přičemž 

naší rodinou jsou kromě dětí i  jejich rodiče.  

Daří se nám  pracovat ve stejném perso-

nálním obsazení již dlouhá léta. Vlajkovou 

lodí je pí. uč.  Mgr. et Bc.  Edita Křížová, kte-

rá společně se mnou vede děti  šestým  ro-

kem. Většina starostí  a tvůrčí práce je na ní. 

Přesto  dokázala vystudovat a dosáhnout  

titulu  bakalářského  i magisterského.  Jsem 

na ni hrdá. Je to profík s velkým srdcem.

Vybudovat pevné a férové vztahy není 

snadné. Člověk se musí otevřít někdy víc, 

než je připraven a než by se mu chtělo. 

Ale vyplatí se.  Není možné být úspěšný 

ve stech procentech případů. My ale dnes 

můžeme s hrdostí říci, že naše rodičovská 

základna je škole nakloněna a rodiče po-

máhají, jak se dá. Neváhají investovat své 

osobní fi nance jako sponzorské dary naší 

škole, ale co je ještě krásnější, investují 

svůj volný čas. Nemám dostatek prostoru, 

abych zde jmenovala všechny naše společ-

né počiny, ale vypíchnu alespoň některé 

z nich. Rodiče za několik víkendů postavili 

a sami natřeli domek na zahradě MŠ. Vybu-

dovali spolu s námi  o víkendech bylinko-

vou zahradu, „aby kuchta byliny do pokr-

mů přidávati mohla“. Podílejí se na údržbě 

věcí movitých. Sami nabízejí svou pomoc, 

a když se nějakou dobu nic neděje, už cho-

dí s nápady, co by se dalo vylepšit.  Pořá-

dáme nepravidelná neformální setkání na 

výletech či v prostorách zahrady MŠ, kde si 

vždy řekneme, co nás pálí, co chceme vy-

lepšit a zvládnout a jak toho dosáhneme. 

Tu něco opečeme, tu ugrilujeme… Věnovat 

svůj vlastní volný čas ve prospěch někoho 
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dalšího je jeden z největších darů naší uho-

něné doby.  Jsme jeden organismus, kte-

rý je tvořen několika buňkami. Obec jako 

zřizovatel, my všichni ve škole a veřejnost. 

Všichni jsme tu pro naše děti a podařilo se 

nám všem to pochopit. Hledáme cesty, jak 

by  věci jít mohly a snažíme se pracovat pro 

to nejdůležitější, což je naše budoucnost 

v podobě našich malých človíčků. 

Mgr. Hana Kosejková
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motto našeho ŠVP:

 „Valáček se ve světě neztratí“!


