
Vyjádření mateřské školy k některým poznatkům z dotazníků 

 

Přijímání nemocných dětí do mš 

Tato problematika je velice citlivá a dalo mi dost práce, než jsem se dobrala nějakého zastání. 

Spolupráce s lékaři není vůbec jednoduchá (s některými nulová). Setkáváme se často se lhaním rodičů 

(„u lékaře jsme byli,  dítě je v pořádku, syn je úplně v pořádku, nezvracel“ – dítě tvrdí opak) Podařilo se 

mi získat vyjádření MŠMT (ministerstva školství), které nám dává právo nepřijmout dítě, které dle 

našeho názoru není zdravé. Tvrdí-li rodiče opak, je jejich povinností sehnat si potvrzení od lékaře, že 

dítě do kolektivu může. Podle toho nyní postupujeme. 

Věřte, že tyto „nemocné“ děti nás trápí, protože učitelky se také pohybují v tomto infekčním prostředí 

a jsou často nemocné. 

Ještě si dovolím poznámku – zelená rýma není v žádném případě alergická rýma. Alergická rýma je 

vodová a není nakažlivá, na rozdíl od zelené infekční rýmy. 

Pobyt venku 

Pro pobyt venku se snažíme v co největší míře využívat školní zahradu. Procházky s dětmi po sídlišti 

plném odpadků a psích exkrementů není nic příjemného ani pro děti. Děti potřebují volně běhat a 

věřte, že na jejich zdraví bereme velký ohled. V době, kdy je špatné počasí pobyt venku trochu 

zkracujeme a po návratu z vycházky všechny promočené děti převlékáme a sušíme jim věci. 

Problémem pro nás je špatné oblečení některých dětí – velké boty, nízké boty do sněhu apod. 

Prosíme vás o pomoc v boji proti pejskařům, kteří neuklízejí po svých psech – Vás rodičů je mnoho a 

pohybujete se zde v sídlišti.  

 

Teplo ve školce, výměna oken, zabezpečení vchodu 

Teplo ve školce je věc, kterou řešíme každou zimu. Tepelné hospodářství nám dodává stejný objem 

tepla jako do okolních paneláků. Dle jejich vyjádření je problém v chybějícím zateplení budovy. 

V budově A jsou nová okna všude a na teplo to nemá žádný vliv – pokud mrzne, je chladno. Nejsem 

žádný stavař, ale domnívám se, že pod žlutými obkladovými deskami chybí dostatečná izolace. V době, 

kdy je ve třídách chladněji dětem dáváme mikiny a omezujeme větrání na nejnutnější minimum. 

Výměna oken v budově B 

V roce 2014 dostala každá mateřská škola od zřizovatele (Magistrát města Ústí n.L.) 250 000 Kč. 

Některé školky použily tyto peníze na nákup hraček, nebo vybavení na školní zahradu. Já jsem se 

rozhodla (vzhledem ke stavu oken v budově B) tyto peníze použít právě na výměnu oken. Proto byla 

vyměněna okna ve třídách a podle vyjádření zřizovatele se zbytek oken bude měnit tento rok. Jak ale 

píšu výše, nedomnívám se, že dojde k většímu tepelnému komfortu. 

Klouzající dlažbu před vchodem do budovy máme v plánu tento rok vyměnit také. 

Zabezpečení vchodu 

Zabezpečení vchodu je problém, o kterém víme, ale opět je to otázka peněz. Po incidentu s ubodaným 

studentem se spustila hysterie okolo zabezpečení (škola, kde se neštěstí stalo, byla zabezpečena 



vstupem na čipy!). Naše školka podávala projekt na zabezpečení vchodů škol u MŠMT. Bohužel, 

z ústeckého kraje neuspěl žádný projekt. Máme zpracovanou cenovou nabídku na zabezpečení vchodů 

videotelefony s elektrickým vrátným. Cena tohoto řešení je 50 000 Kč za jeden vchod. Toto řešení ale 

není vhodné, protože z učitelek se tak stanou vrátní. Místo aby si učitelka skládala s dětmi, hrála hry, 

nebo kreslila, bude sledovat, kdo zvoní a vpouštět ho do budovy. 

V současné době Magistrát města zvažuje osadit v okolí kamerový systém, který by nám mohl pomoci. 

 

Prodloužení otevírací doby 

V současné době je školka otevřena 10,5 hodiny denně. Domnívám se, že je to dostatečná doba pro to 

dát dítě do školky, dojet do zaměstnání a po skončení práce si dítě vyzvednout. Uvědomme si, že pro 

dítě je pobyt ve školce totéž jako pro Vás pobyt v práci. Psychologové nám dávají za pravdu v tom, že 

školka je pouze doplňkem rodinné výchovy a nemůže ji nahradit. 

Navíc jsem podle školského zákona povinna zajistit, aby se učitelky na třídě při práci minimálně 2,5 

hodiny překrývat (byly ve třídě obě dvě zároveň). Z těchto důvodů neuvažuje zatím o prodloužení 

otevírací doby školky. 

 

Informace o dítěti 

Na informace o dítěti máte právo, ale máte pravdu, že při předávání nebo vyzvedávání není prostor na 

předávání těchto informací – učitelka se stará o další děti a nemůže je zanedbávat. Pokud potřebujete 

jen krátkou zprávu (jak spal, jedl) není to problém. Podle školního řádu máte možnost si s učitelkami 

sjednat schůzku, kdy si popovídáte o dítěti v klidu. Neváhejte toho využít. 

 

Besídky pro rodiče 

Besídky pro rodiče jsme nahradili rozsvěcením vánočního stromu. Nácvik besídky je náročný (vánoční 

besídky jsou 3,5 měsíce po nástupu do školky) a pro třídy s nejmenšími dětmi skoro nemožný. Děti si 

teprve zvykají na školku (často jim ještě nejsou ani 3 roky), jsou často nemocné  

Jsme otevření vašim návštěvám a můžete se kdykoli přijít do školky podívat a strávit tady třeba celé 

dopoledne 

Hromadné akce, které jsme začali organizovat, jsou novinkou a věřím, že se v organizaci polepšíme. 

Tyto akce jsou chystány ve snaze prohloubit komunitu okolo školy. 

Naše mateřská škola nabízí Vám rodičům možnost sejít se ve školce a vyrobit si s dětmi nějaký výrobek 

z keramiky anebo možnost strávit s dětmi odpoledne na školní zahradě v rámci sportovního dne. 

Učitelky tyto aktivity provádějí nad rámec svých pracovních povinností ve svém volném čase. Ruku na 

srdce, kolik z Vás se účastní těchto akcí. 

 

Nerespektování pravidel některými rodiči 

To, že někteří rodiče nerespektují pravidla (přezouvání ve vstupu do šaten při nepříznivém počasí) nás 

mrzí, ale domnívám se, že je to věcí vás rodičů, abyste dotyčného slušně a asertivně upozornili, že si 



nezul boty a děti si našlapou punčošky. Učitelka to řešit nemůže, je v té době s dětmi ve třídě a nevidí 

to. 

Umísťování dětí do jednotlivých tříd 

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd je věc složitá. Víte, že při nástupu se snažím vyjít Vám vstříc a umístit 

dítě podle Vašeho přání. Dále ovšem postupuji podle toho, jak staré děti máme. Máme třídu 

předškolních dětí, které se účastní různých soutěží, výletů a exkurzí. Do této třídy zařazujeme děti, u 

nichž je velký předpoklad, že následující školní rok nastoupí do základní školy. Potom máme třídu dětí 

5 let a zbytek předškoláků, kteří se nevejdou do třídy čertíků, vrabčáků a nejspíš do školy nepůjdou 

z různých důvodů (častá nemocnost, vada řeči). Také tato třída často cestuje a děti tedy musí být už 

poměrně schopné. 

Potom jsou děti ve věku 2-4 roky, které musím nějak umístit. Do školky nastupují i děti mladší tří let, 

jejichž úroveň je rozdílná. Některé se počurávají, sami se nenají (při zápisu mi všechny maminky tvrdí, 

že děti vše umí) a mít ve třídě 24 těchto dětí není v lidských silách zvládnout. Proto tyto děti 

rozdělujeme do dvou tříd, kde jsou i děti větší. Tím dochází k tomu, že malí se učí od větších a větší se 

učí empatii a pomáhají menším dětem. Pro tyto děti k nám zajíždí divadlo a mají akce v prostorách 

školky. Cestování hromadnými prostředky s takto malými dětmi je nemožné. 

V případě potřeby se s Vámi ráda sejdu a problematiku Vám vysvětlím. 

 

Ne/spaní dětí 

Všichni víte, jaké jsou prostory v naší školce. Dětem, které mají menší potřebu spánku, nabízíme klidový 

režim - prohlížení knížek. Bohužel nejde děti oddělit tak, aby nebudily spící děti. Režim ve školce je pro 

děti většinou tak náročný, že i děti, které doma nespi běžně usínají. Věřte, že se snažíme zařídit to tak, 

aby děti neměly na školku špatné vzpomínky (po obědě jsme museli spát..). 

 

Spojování dětí 

Spojování dětí je prováděno v případě, že jsou učitelky nemocné, nebo čerpají dovolenou na 

zotavenou. Té mají podle Zákoníku práce 40 dnů za rok. O letních prázdninách máme školku zavřenou 

na 5 týdnů a o vánocích na jeden týden. Tak učitelky vyčerpají 30 dnů dovolené a zbytek čerpají hlavně 

o vedlejších školních prázdninách (jarní, podzimní), kdy je dětí méně. 

Dále dochází ke spojování v pavilonu B v pátek na spaní, protože tam pracuje jako plnohodnotná 

učitelka statutární zástupkyně ředitelky školy. Tato pracovnice má úvazek přímé výchovné práce u dětí 

17 hodin/týdně (učitelka 31 hod/týdně) dle nařízení vlády č.75/2005 Sb. Dál máme v budově paní 

učitelku, která si prohlubuje kvalifikaci a bude se nám v době inkluze (začleňování dětí s různými 

poruchami a postiženími) velmi hodit. 

V případě potřeby se s Vámi ráda sejdu a problematiku Vám vysvětlím. 

 

Záměny pastelek 

K záměně pastelek mezi dětmi dochází v případě, že děti nemají své označené (např. vyrýpnutím 

proužku apod. Ve školce máme na všech třídách pastelek dostatek, a tudíž není nutné, aby děti měly 



cokoli vlastní, pokud s tím mají pak problém. Se zubní pastou je to tak, že paní učitelka dětem pastu na 

kartáček sama dává a je jednodušší použít jednu pastu a po spotřebování vzít další.  

 

Stravování 

Stravování dětí je pod přísnou kontrolou hygienické stanice. Mateřská škola musí plnit tzv.spotřební 

koš, ve kterém jsou obsaženy všechny potraviny podle zásad zdravé výživy. Ke svačině je v největší míře 

chléb s pomazánkou z tvarohu, sýra i čerstvého (Lučina, Gervais), který je z hlediska výživy vhodný. 

Dále děti mají ke svačinám vánočku, veku, jogurty, šlehané tvarohy, přesnídávky, obilninové kaše, 

pečené buchty. Ke každé svačině je výběr z několika druhů ovoce nebo zeleniny a děti nemusí jíst, co 

nemají rády. Často ale ani neví co to je a už odmítají. Učitelky se je snaží přesvědčit k ochutnání a pak 

si děti sami vyberou, zda budou jíst či nikoli. 

 

 

Vážení rodiče, moc děkuji Vám všem, kteří jste byli ochotni strávit trochu času vyplněním dotazníku a 

pomohli nám zjistit, co si o nás myslíte. 

Snažila jsem se zodpovědět některé z Vašich podnětů. Problematika je to široká a já jsem se snažila o 

stručnost. Prosím, nebude-li Vám cokoli jasné, či budete-li chtít upřesnění, neváhejte mne kontaktovat. 

Ráda si na Vás udělám čas a vše Vám vysvětlím. 

Ještě jednou děkuji 

Mgr.Jitka Tržilová 

Ředitelka školy 

 


