
Naše školkové slavnosti jsou vždy plné pohody a dětského smíchu. Jedna z těch, na 

které moc rádi vzpomínáme, se odehrála v červnu 2019 na zahrádce. Představil se nám 

pan Hladík, který dokázal vykouzlit úžasné tóny na různé bubínky a píšťaly. S dcerkou 

jsme si vytvořili z dubové kulatiny, hřebíků a bavlnky srdíčko, které máme dodnes. Ne-

směly chybět opečené buřty a pro děti navíc osvěžení v podobě stříkané vody. Díky 

paním učitelkám bylo celé odpoledne kouzelné, rodinné a to je právě to, čeho si na naší 

vesnické školce vážím nejvíce.

                Adriena Kutílková, maminka předškolačky

Mně samotné utkvělo v paměti jedno krásné odpoledne strávené společně na za-

hrádce mateřské školky. Bylo to, tuším, koncem června a toto odpoledne se sešli spo-

lečně rodiče, děti i paní učitelky a vlastně všichni, kteří se starají o chod školky. Hned na 

začátek si děti připravily představení v podobě básniček a písniček, a takovýto projev 

vezme za srdce každého rodiče, když vidí, jak se jeho dítko snaží  předvést, co pilně 

natrénovalo.  Nebylo to ale jen o dětech. Paní učitelky si připravily zábavu i pro rodiče, 

a tak při hře „Myšičko, myš, pojď ke mně blíž“, jsme my rodiče měli v kroužku chytat svo-

ji ratolest. Jakmile jsme si děti pochytali, byla už pro nás připravena kladívka a hřebíčky. 

Společnými silami jsme si s dětmi vyrobili krásný rukodělný výrobek v podobě srdce, 

který máme doma vystavený dodnes. Nechybělo samozřejmě ani opékání buřtů a tr-

hání zralých třešní, kterých bylo na zahrádce víc, než dost.  Co dodat – společně jsme 

se blíže poznali a máme na co vzpomínat. 

                Zavzpomínala Martina Mynářová, 

maminka předškoláka

MŠ ZDECHOVICE – JAK TO VIDÍ RODIČE        1/4

BULLETIN
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.   
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076

Kontakt: 720 953 766, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz, www.zeleznohorsky-region.cz

speciál 5|2021

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593



MŠ ZDECHOVICE – JAK TO VIDÍ RODIČE        2/4

BULLETIN
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.   
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076

Kontakt: 720 953 766, e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz, www.zeleznohorsky-region.cz

speciál 5|2021

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593

Tato akce byla pro nás nová, a myslím si, že i jedna z prvních, kde jsme mohli být 

všichni, celá rodina, tehdy ještě tříčlenná. Byli jsme nesmělí a trochu se drželi stranou, 

ale na zahrádce školky, na které se akce konala, vládla pohodová, kamarádská nálada, 

tak první ostych z nás po chvilce spadl. Paní učitelky měly připravený krásný program 

a sedíc v zadní lavici jsem koukala na našeho školkáčka a byla hrdá... On tam vážně stojí 

a nejen stojí, i zpívá. Byl to nepopsatelný pocit, vidět takto vlastní svéhlavé dítko, jak 

zpívá s ostatními. Nebudu lhát, uronila jsem tu slzu a né jednu. V tu chvilku jsem si říka-

la, že jsem moc ráda, že naše dítě chodí do této školky, že jsem dala na manžela a synek 

začal chodit do ,,vesnické“ školky.  A nejen pro tento den, který mně zůstal v paměti, ale 

i pro ty ostatní dny, kdy chodí náš syn do této školky.

 Památkou na tento den máme srdíčko ze dřeva, hřebíků a provázku, které jsme na 

této akci společně vytvořili. Má své čestné místo na poličce vedle andílků a rodinné 

fotografi e. 

                Vzpomíná maminka M. Suchánková

MŠ Zdechovice očima nás, rodičů

Zdechovickou MŠ prošel od prvních let až do dnešního předškolního ročníku náš 

starší syn a nyní s důvěrou hlásíme k nástupu také syna mladšího. V následujících řád-

cích shrnujeme své zkušenosti a dojmy ze spolupráce s MŠ.

Před pár lety jsme se přistěhovali do Zdechovic z Prahy. Na první dojem nás upou-

tala možnost přihlásit děti k předškolnímu vzdělávání přímo v obci, jednak z důvodů 

logistických a především jsme přivítali menší kolektiv dětí. Ukazuje se, jak důležité je 

pro naše děti přátelství, které vzniká mezi dětmi z blízkého okolí, a které školka jedno-

značně pomáhá budovat. V důsledku napomohla také nám dospělým posílit vztahy 

s rodinami z okolí. Mít školku přímo v obci má pro nás také velký smysl z hlediska úspo-

ry času, navíc nám to dává možnost přivádět a vyzvedávat děti pěšky, případně na 

kole. Velmi vítáme, že není třeba děti vozit denně autem. V tomto směru si samozřej-

mě uvědomujeme zásluhu na straně zřizovatele. Náš dojem je takový, že obec má na 

vedení školky zájem a podpora směrem k ní se nám zdá spíše nadstandardní. Z toho 

plyne také velmi dobrá vybavenost školky pomůckami a hračkami. Tímto jsme byli vel-

mi příjemně překvapeni a také máme dojem, že děti to oceňují. Čas pro hru si tak v MŠ 

velmi užívají. Z podpory od obce vyplývá i velká výhoda v tom, že školka je pro rodinu 

zcela zdarma. To není dnes podle nás vůbec standardem a samozřejmě si toho vážíme.

Přístup k dětem hodnotíme jako velmi pozorný. MŠ udržuje spíše klasické rozložení 

autority, v tomto smyslu mají děti zdravé prostředí s vyváženými povinnostmi, a jsou 

myslím připravované na to, aby byly schopné si tu vybudovat jistý respekt k autoritě 

a celku. Nepatříme k rodičům, kteří v tomto hledají nějaké velmi moderní alternativy, 

tak nám tento přístup vyhovuje. 

pokračování na str. 3.
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Spatřujeme mírný nedostatek v prostorách, ve kterých MŠ funguje. Prostor v patře 

bytového domu není asi ideální pro kontakt dětí s venkovním prostorem. Toto částeč-

ně maže část výhod školky ve vesnickém prostředí, jelikož prostor jde proti tomuto 

smyslu. Umíme si představit, že na vsi by nebylo tak obtížné připravit pro děti prostředí 

v užším kontaktu s přírodou, zvířaty, tradicemi. MŠ v tomto smyslu pěstuje až paradox-

ně městský přístup. Nicméně toto je výtka spíše ke zřizovateli a vnímáme, že v obci 

asi nějaké řešení může být v dlouhodobém horizontu dosažitelné, bude-li o něj širší 

zájem.

To nejdůležitější, podle čeho nakonec vždy máme tendenci úroveň MŠ hodnotit, je 

z našeho pohledu příjemná komunikace s kolektivem pedagogů. Cítíme, že v MŠ díky 

nim vzniká příjemné a dobré prostředí. Vztahy MŠ s rodiči myslím také prověřila doba 

pandemie, která si žádala různá nestandardní řešení. Vždy jsme měli dojem zájmu 

o konstruktivní přístup, zároveň jsme cítili vstřícnost vůči potřebám rodiny.

               Jakub Anděl, otec předškoláka

Ukápla mi slza, končí nádherná etapa malého človíčka... 6 let jsem se otáčela a má-

vala do okna. Do TOHO okna... školkového ve Zdechovicích.

Tam, kde Vás každé ráno, už většinou na schodišti, přivítala s úsměvem paní školni-

ce a zanedlouho nahoře otevřela dveře paní kuchařka, abyste pak dítko předala paní 

učitelce, popř. paní ředitelce. A vždy všichni s úsměvem.

Nepamatuji si snad jediný den, kdy tomu tak nebylo. A že jsme občas nestíhali... 

a občas zapomněli bačkůrky, nebo batůžek. Myslela jsem si, že je to tím, že chodí moje 

děti do vesnické školy, ale ne, bylo to těmi lidmi, co to dělají s láskou.

Když se loučilo se školkou moje první dítě, chtěla jsem jako poděkování koupit něco 

jiného. Ne kytku, ne keramického andělíčka. Něco, relax, aspoň na hodinku. Zeptala 

jsem se ostatních maminek, jestli se nesložíme. Odpověď byla, že je to přeci jejich práce 

a že jim taky nikdo nedává dárky za jejich práci...

„Ale vždyť ony tam jsou s našimi dětmi, tráví s nimi denně více času, než my. Utírají 

jim zadky, pomáhají jim obléci se, vysmrkat nebo zavázat tkaničky... Jsou tolerantní, 

nespěchají na ně, mají trpělivost, každý den“.

Moc jsem nepochopila přístup ostatních. Vždyť do školky přichází malé 3 leté „nic“, 

a už po 14 dnech umí stříhat nůžkami, má kamarády, umí básničku nebo dokonce spa-

lo poprvé bez rodičů... a než jdou do školy, jsou to samostatní „lidé“... Někdo vyniká ve 

sportu, jiný v malování a to všechno jim ve školce pomohli rozvíjet a najít. Za mne mají 

obrovský obdiv, co vše pro ně dělají a co vše je během těch 4 let naučí. 

     Vzpomínala maminka dnes už školáků Jana Kaňuková
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A ještě vzpomínka na školku v přírodě

U autobusu stojí už nějaké děti a připravené „vedení“. Krabice plné hraček, knížek, 

stavebnic, v ruce seznam na odškrtávání kartiček VZP a plné koše ovoce. V očích rodi-

čů úleva, v očích učitelů týdenní maraton a v očích dětí někdy slzy, ale spíš zvědavost 

a natěšenost. Autobus se rozjíždí a rodiče mávají. Jedou všichni. Kdyby něco, můžete 

si zavolat.

Jeden rok to vyšlo, že odjíždějí naše děti obě. Paráda, 14 hodin, bez dětí, začínáme 

grilovačku. Záhy telefon od paní ředitelky, Maty má teplotu. Po dvou hodinách se stav 

nelepší, a tak po hodině nasedáme do auta a jedeme směr Benecko. No jo, ale jestli nás 

uvidí i druhé dítě, bude chtít s námi domů také. Tajná akce, Maty v pyžamku a už ho 

vezem domů. Druhý den je Maty v pořádku, a tak ho vezeme zpět. Dcera si vůbec ne-

všimla, že tam nemá bráchu :) a to je známka toho, že to tam dělají dobře. Když přijíždí 

autobus po 6 dnech zpět, paní učitelka hlásí, že je vše v pořádku. A že když bylo Klár-

ce smutno a potřebovala se pomazlit, tak přicupitala k posteli paní učitelky a usínala 

v bezpečí...

Deníčky z pobytů v přírodě s vyprávěním a obrázky si schovává dodnes.

              Vzpomínala maminka dnes už školáků 

Jana Kaňuková


