Vážení rodiče a naši milí přátelé MŠ Klíček,
blíží se konec školního roku 2020/2021, který jak jsme si všichni přáli, měl být lepší, než jaro 2020 a
konec školního roku 2020….
Bohužel se nám naše přání nesplnilo a školní rok 2020/2021 se stal jedním z nejnáročnějších.
1.září jsme všichni nastupovali do MŠ plni optimismu, že už bude líp. Ale už 10.září jsme museli opět
nasadit roušky… Naštěstí se toto opatření nikdy nevztahovalo na děti v MŠ a my dospělí s ním
statečně bojujeme do teď.
Pak jsme se rozhodovali, co s nadstandartními aktivitami v naší MŠ, jako je plavání, bruslení, výuka
angličtiny, náboženství…. Na doporučení KHS jsme dospěli k rozhodnutí pro I.pololetí všechno
vynechat. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné, protože již v říjnu byly všechny tyto aktivity
celoplošně zrušeny.
Od konce října jsme přistoupili k dalšímu hygienicko-bezpečnostnímu opatření, které platí doposud a
začali si děti od Vás přebírat a zase Vám je předávat před budovou školy. Jsme přesvědčeni, že i díky
tomu a také díky důkladnému dodržování všech nařízení, denní dokonalé dezinfekci prostor MŠ a
vzájemné spolupráci, toleranci a pochopení se nám podařilo po celou dobu, jako jednu z mála MŠ,
udržet otevřenou bez nutnosti karantény z důvodu onemocnění COVID-19.
Za to patří VELKÉ DÍKY Vám i všem mým primátorským holkám, které pro ochranu zdraví vašich
našich dětí dělaly maximum.
Teď na jaře byla naše MŠ, tak jako všechny školy v České republice, uzavřena nařízením vlády.
V tomto období jsme zajišťovali provoz pro děti zaměstnanců v krizovém řízení nejen pro brodské
školáky, ale i pro děti z okolí Uherského Brodu. Jako další krok k ochraně zdraví nás všech, stihla
v tuto dobu většina zaměstnankyň obě dávky očkování. Také jsme dělali nutné opravy v MŠ, které
nejsou při běžném provozu možné. Vyměnili jsme elektrický sporák v kuchyni MŠ, opravili a vyměnili
se zvonky a telefony, zajistili jsme instalaci osvětlení na školní zahradu, abychom lépe ochránili
majetek školy, zpracovávali se podklady pro výměnu všech protipožárních dveří v budově školy. Dělali
se také velké úklidy nejen v MŠ, ale i na zahradě. Začali jsme pracovat na projektu Galerie v zahradě,
se kterým jste nám pomáhali. I díky němu je naše zahrada pro děti zase kouzelnější. V nejbližší době
budeme také realizovat zastřešení na velké pískoviště.
Připravili jsme pro Vás časopis KLÍČEK, který jste si měli možnost přečíst nebo vytisknout na našich
webových stránkách.
Po celou dobu probíhalo distanční vzdělávání pro děti s plněním povinné předškolní docházky. K naší
velké radosti se do něj zapojily nejen nejstarší děti, ale i děti mladší. Musím poděkovat paním
učitelkám za vzornou přípravu, na které se všechny podílely a Vám rodičům, za čas, který jste svým
dětem věnovali a zpětnou vazbu, kdy jste nám vypracované úkoly posílali.
Nebylo to jednoduché, ale opět se ukázalo, že společnými silami zvládneme všechno.
Když se do MŠ vrátily nejstarší děti i děti těch z vás, kteří pracují v rámci IZS, tak jsme zvládli také
testování…nejdříve 2x týdně, poté 1x týdně v naší nově vybudované „testovací místnosti“. Děti byly
statečné!
Po velkém návratu všech dětí do MŠ, jsme zase začínali od začátku. Bylo to takové naše „druhé
1.září“… děti se opět učily společně si hrát, pracovat, dodržovat nastavená a odůvodněná pravidla.
Každý týden docházelo díky novým nařízením k úpravě pravidel, což bylo často náročné vzhledem
k celkové organizaci provozu mateřské školy.
Po celou dobu jsme se snažili a stále se snažíme o to, aby děti tato nařízení pociťovaly co nejméně a
užívaly si „obyčejné školkové pohody“. Zajistili jsme fotografování dětí, někteří školáci se budou

účastnit olympiády MŠ, která proběhne 23.6. a také chystáme, podle stávajících pravidel platných jak
pro akce v MŠ, tak i organizované mimo ni, rozloučení s našimi školáky spojené s přespáním v MŠ.
Každá akce, která se pro děti organizuje, je náročná na čas a přípravu.
Z organizačních, bezpečnostních i časových důvodů v letošním roce školní výlet opravdu
nestihneme…
Po skončení školního roku nás čeká třítýdenní prázdninový provoz, na který máme nahlášeno celkem
56 dětí nejen z naší MŠ, ale i ostatních mateřských škol v Uherském Brodě. Naplnili jsme tím celou
kapacitu. Snad nám bude počasí přát a děti si budou užívat sluníčka a naší zahrady s mlhovištěm.
Chci Vám za všechny primátorské holky ještě jednou moc poděkovat za Vaši spolupráci a podporu
v tomto školním roce a popřát Vašim rodinám krásné letní dny plné pohody a zaslouženého
odpočinku.
Chci pevně věřit, že v září se tady potkáme už v „lepších časech“!!!!!
Vaše paní ředitelka Andrejka 

