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Mateřská škola v roce 2022 

Začátek roku 2022 byl stále ještě poznamenán přetrvávající pandemií koronaviru. 

Protiepidemická opatření nám i nadále trochu komplikovala život v mateřské škole,  

ale pomalu se již vše vracelo do zajetých kolejí.  

Novým celosvětovým tématem se koncem února stala válka na Ukrajině. V jejím 

důsledku došlo k velkému přílivu uprchlíků do České republiky a ukrajinské děti byly 

přijímány do českých škol. Jeden ukrajinský chlapec navštěvoval do konce školního roku 

také naši školku. Místní děti ho mezi sebe velice hezky přijaly. Kdyby se i dospělí 

dokázali dohodnout tak snadno jako děti, žilo by se na světě lépe a žádné války  

by nemusely být. 

Po celý rok 2022 rodiče našich dětí nemuseli platit ani školné ani stravné, což velice 

oceňují a váží si přístupu zastupitelstva, které naši bezplatnou školku podporuje. Můžeme 

být pyšní na to, že v době, která je pro většinu obyvatel náročná, žijeme v obci, jejíž 

vedení občanům pomáhá a snaží se nastavený model beznákladové školky udržet. 

Kapacita mateřské školy byla po celý rok zcela naplněna převážně místními dětmi 

z Krásného Údolí a z Odolenovic. Z okolních obcí jsou děti do školky přijímány  

jen výjimečně. 

Docházku k nám ukončili a do první třídy základní školy v září odešli: Adélka Smržová, 

Maruška Krejčová, Julinka Dvořáková, Viktor Sobkiv, David Peregudov a Samuel 

Schmied. Všem přejeme mnoho školních úspěchů. 

V personálním obsazení mateřské školy došlo ke konci kalendářního roku ke změně, 

neboť paní učitelka Markéta Klemerová odešla na mateřskou dovolenou. Chtěli bychom  

jí touto cestou poděkovat za více než dva roky svědomité práce v naší školce a popřát 

mnoho radosti v rodinném životě. Na uvolněné místo učitelky nastoupila paní Daniela 

Krátká z Třebouně. 

V průběhu roku se uskutečnilo mnoho kulturních akcí. Za divadlem vyrážíme většinou  

do útvinské školy, se kterou máme již několik let výbornou spolupráci a paní ředitelce 

Mgr. Romaně Prášilové tímto velice děkujeme.  Navštívili jsme také divadlo v Karlových 

Varech. Zavítali jsme do bečovské botanické zahrady, kde jsme se v rámci programu 

„Koulelo se, koulelo“ podíleli na výrobě lahodného jablečného džusu. Mezi další oblíbené 

aktivity v naší MŠ patří karneval, vítání občánků, společné vystoupení s hasiči při pálení 

čarodějnic, sportovní dopoledne při oslavě MDD, besídky pro rodiče a představení  

pro seniory. 

Velice si vážíme spolupráce rodičů a prarodičů a vítáme jakékoliv obohacení programu 

školky. Tradičně již navštěvujeme rodinu Drbalových, kde se můžeme potěšit s čerstvě 

vylíhnutými kuřátky. Krásný den jsme prožili v Odolenovicích na statku u Mašků. Rodiče 

Natálky pro nás připravili zábavný program na celé dopoledne. Nejprve jsme se všichni  


