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Vážení rodiče, zaměstnanci, děti a přátelé naší 
školky, kteří sledujete náš časopis a to jak se u 
nás máme.  
Na začátku nového roku se sluší poohlédnout se 
po tom předchozím roce 2020 a já letos nebudu 
výjimkou. Už jste možná slyšeli projevy vlády, 
prezidenta republiky a všechny mají něco 
společného. Loňský rok byl poznamenán 
celosvětovým bojem proti pandemii nemoci, 
která je nová, u každého člověka se chová jinak a 
každý se s ní vypořádává po svém. Zasáhla nejen 
fyzické zdraví lidí, ale výrazně i psychickou zátěž, 
se kterou se vypořádává každý z nás různým 
způsobem- od hysterického postoje a útočení na 
všechny, kteří se nechovají zodpovědně, 
úzkostně se zavírají ve svých domovech a bojí se 
vystrčit nos za humna, až po ty, kteří naopak 
bojkotují všechna nařízení, nenosí roušky, 
nepoužívají dezinfekci při vstupu, hledají 
skulinku, jak si dopřát aspoň kousek toho, na co 
jsou zvyklí, protože nejsou schopni si odepřít 
cestování, společnost a zábavu. V takové době 
jsme se ocitli všichni společně a poprvé. Řadu z 
vás zasáhla omezení ve vykonávání své profese- 
někdo přišel o práci, někdo má neplacené 
volno, někdo musel možná ukončit svou živnost, 

protože už vám prostě došly rezervy, jak omezení zvládnout, většina  pracuje z bezpečí domova, což 
také kvůli neustále přítomným členům rodiny není pro práci komfortní.  
Pro naši školku pandemie znamenala především nepřirozené uzavření provozu na jaře a krátkého 
uzavření v listopadu, tím všichni zaměstnanci museli změnit svou pracovní náplň, a to jak učitelky, tak 
ostatní provozní zaměstnankyně. Všechny jsme dezinfikovaly, co se dalo, vyráběly pomůcky a 
dekorace do zásoby, vybavily jsme prostory bezdotykovými dávkovači dezinfekce, hygienických 
potřeb a odpadkovými koši. Uklízečky každodenně dezinfikovaly všechny důležité dotekové plochy, 
větraly. Těsně před vánoci byla provedena odborná dezinfekce prostor, tentokrát nanotechnologiemi, 
které se dosud používaly pouze v nemocnicích a policejních stanicích. To všechno jsme dělaly hlavně 
pro bezpečí zaměstnanců, vašich dětí a tím i vašich rodin. Myslím, že jsme se s tím vyrovnaly velice 
dobře, o čemž svědčí hlavně to, že se nemoc v naší školce neroznesla a ojedinělé případy byly řešeny 
okamžitou karanténou.  
Za to patří velké díky uklízečkám, které jsou nuceny pracovat neustále s dezinfekcí, učitelkám, které 
jsou postaveny státem do první linie bez větší podpory, ale také vám rodičům, kteří nosíte roušky a 
dezinfikujete se u vstupu do školky. Každý může svou zodpovědností pomoci. 
Nový rok 2021 nebude lehký, pandemie bude odeznívat jen velmi pomalu a návrat k normálu je zatím 
v nedohlednu. Snad proto bych vám chtěla popřát do tohoto roku kromě zdraví hlavně optimismus, 
rozumný nadhled,  radost ze společně strávených chvil s rodinou, protože nikdy nevíme, kdy se 
vidíme naposledy. Najděte si čas na procházku v lese, nadýchněte se čerstvého mrazivého vzduchu, 
obejměte strom, zkoumejte kapku rosy nebo vločky na větvích. Hledejte krásu kolem sebe, v lidech 
kolem vás a také ve svém vlastním srdci. 
Upřímně a s důvěrou Mgr. Lucie Kušková, ředitelka MŠ Valentýnka Hřebeč



PORADNA OPIČKY ŽOFKY

KAM ČERT NEMŮŽE, NASTRČÍ ŽENSKOU  

Znáte toto lidové rčení? U nás platí stoprocentně. Čert chodí jen jednou do roka, takže je to na 
nás...Jistě, máme i pana údržbáře Jardu Hrubeše, ale ten se nepodílí na přímé péči o děti. 

MŠ 1 
V 1. třídě potkáváte dopoledne paní učitelku Irenku Kadlecovou, odpoledne paní učitelku Stáňu 
Leflerovou. 
Ve 2. třídě se střídají na směnách paní učitelky Zdenička Kožmínová a Zuzanka Vojířová. 
Školní asistentka paní Markétka Tučková pomáhá do vycházky ve 2. třídě, během vycházky v 1. třídě. 
Dle potřeby pomáhá i v 1. třídě kdykoli během dopoledne. 
V případě potřeby pomáhá s dětmi i školnice paní Martinka Břízová, která se v MŠ 1 stará o čistotu, 
bezpečné hygienické prostředí, přípravu na stolování a různé provozní záležitosti. 

MŠ 2 
Ve 3. třídě se dětem věnují paní ředitelka Lucka Kušková a paní učitelka Renatka Zajíčková. 
Se čtvrťáky pracují paní učitelky Jana Langmajerová a Petra Hrubešová. 
Ve 4. třídě letos působí i asistentka pedagoga paní Janička Lisnerová. 
Dovoz a výdej jídla, chod kuchyně a přípravu na stolování v MŠ 2 má na starost paní kuchařka Šárka 
Kounovská. 
Úklid a čisté a hygienicky vyhovující prostředí zajišťuje školnice paní Jaruška Kostová. 
Paní učitelka Dominička Nobilisová je momentálně na mateřské dovolené, ale stále s námi 
spolupracuje a pomáhá nám s vydáváním časopisu, stříháním záznamů besídek ap. 
Paní ředitelku Lucku Kuškovou můžete potkávat na obou budovách, působí v MŠ 2 u dětí, v MŠ 1 v 
kanceláři nebo různě dle potřeby. 
Pokud to provozní situace vyžaduje, navzájem se zastupujeme, zaskakujeme, pomáháme si...Na 
prvním místě je vždy zajištění bezpečnosti a dohledu nad dětmi kvalifikovaným či zmocněným 
personálem. 
Spolupráce má u nás mnoho podob. Jednu z nich můžete 
vidět na fotografii. Téměř svatou trojici zde tvoří a 
Mikulášskou nadílku pomohly zrealizovat paní kuchařka 
Šárka, paní asistentka Janička a paní učitelka Renatka. Děti 
měly nevšední zážitek...děkujeme:-)  
Společnými silami se snažíme o bezpečné, čisté, útulné a 
podnětné prostředí, kde se vaše děti mohou všestranně 
rozvíjet. 

Vaše Žofka
TEXT : Irena Kadlecová

Často se ptáte, kolik nás tu vlastně pracuje. Žofka vám přináší stručný 
aktuální přehled nás prima žen, které pečujeme o vaše děti.



PRVNÍ TŘÍDA

PF 2021  1.třída

Vidíte ty malé andílky a jasnou, zářivou hvězdu nad nimi ? Zpívají a s 
důvěrou a hlavou zvednutou vzhůru zvědavě hledí skrze tmu na tu krásu před 
sebou. 
A vidíte ten odhodlaný, sebevědomý úsměv ? Je za ním víra, že ta velikánská 
taška ukrývá samé dobré a krásné věci a splněná přání.  
Zkusme to taky tak.  
S důvěrou ve vše dobré a krásné a ve vlastní schopnosti kráčejme sebevědomě 
dál... nejen rokem 2021. 

Mějte lehký krok a dobrý rok! 
Vaši andílci z 1.třídy a paní učitelka Irenka 



DRUHÁ TŘÍDA

PF 2021  2.třída

Přejeme Vám především zdravý, šťastný a spokojený rok. Všem klid, radost, pohodu a i přes 
nelehkou dobu, abyste dokázali vidět i hezké věci kolem nás a uměli se radovat i z maličkostí. 

Pevné zdraví v roce 2021 přejí paní učitelky z 2. třídy

Krtek a rok 2020

Krtečkovi kamarádi 
dávno pěkně spinkají, 

všechny děti s úsměvem, 
Ježíškovi mávají. 

Uteklo to jako voda, 
už nám začal nový rok, 

není to však žádná škoda, 
mějme všichni šťastný krok! 



TŘETÍ TŘÍDA

PF 2021

Do nového roku 2021 přejeme našim dětem, aby se nebály nemoci, aby byly 
bezstarostné a užívaly si dětství a legraci v naší třídě, aby je bavily aktivity, které si 
pro ně chystáme a aby se rády učily nové věci, aby zůstaly prima partou a 
neubližovaly si. Vám rodičům přejeme mnohem lepší rok než ten loňský a aby se 
vašim dětem ze školky nechtělo odcházet, to je pro nás největší odměna.  

Krásný nový rok přejí učitelky Lucka a Renča.  



ČTVRTÁ TŘÍDA

Vážení rodiče a milé děti, 
do nového roku 2021 Vám všem přejeme jen to dobré, hlavně pevné zdraví, 
hodně štěstí, pohody, lásky, co možná nejvíce duševních sil, samé radosti a 
žádné starosti. 
Těšíme se, že pro nás všechny nepříjemná “ covidová” doba už brzy pomine a 
budeme se všichni radovat z pokroků a úspěchů Vašich dětí při činnostech v 
naší mateřské škole. 

Vaše paní učitelky Jana a Petra a paní asistentka Jana

PF 2021


