
Obec Zdechovice se nachází v podhů-

ří Železných hor, při hlavní silnici spojující 

Přelouč a Kutnou Horu. Přes nepřehlédnu-

telné dominanty kraje – Elektrárnu Chva-

letice a skládku odpadu, tato obec leží 

v kraji krásné přírody – lesů, políček, rybníků, 

„v kraji plném romantických zákoutí, boha-

té historie, bájí a pověstí, v kraji plném zají-

mavých lidí…“ (www.zdechovice.cz)

Historie školky
Mateřská škola ve Zdechovicích oslavila 

začátkem tohoto školního roku 60 let své 

existence. Bývala v jedné budově se zá-

kladní školou a od roku 1995 ji najdete na 

sídlišti, v panelovém domě. 

Je umístěna ve třech podlažích. Hlav-

ní část MŠ v prvním patře zahrnuje šatnu, 

třídu – hernu, dětskou umývárnu, kuchyň, 

sociální zařízení pro kuchařku a provozní 

místnost. Ve druhém podlaží domu máme 

ložnici, kancelář, sociální zařízení a sklad. 

V přízemí domu se nachází prádelna (+ v su-

terénu malý sklípek).

Je to škola jednotřídní s právní subjekti-

vitou od července roku 1994. 

Rok po přestěhování nám bylo umož-

něno zakoupit pozemek nedaleko tohoto 

domu, na kterém nyní máme krásnou za-

hradu, vybavenou tak, aby se dala využívat 

po většinu roku k rozmanitým činnostem.

Podmínky vzdělávání
MŠ má kapacitu 25 dětí a vlastní školní 

jídelnu. 

Školu navštěvují děti ze Zdechovic, Spy-

tovic a Staré Pily, což jsou místní části patří-

cí k obci. Při dostatku místa jsou přijímány 

i děti z Přelouče, Škudel, Morašic, Litošic, 

Kozašic, Trnávky, Labětína, Řečan nad La-

bem a Chvaletic, jejichž rodiče mají zájem 

umístit své děti právě v naší MŠ. 

Je zvláštní doba, to, co obvykle připra-

vujeme pro děti, se nemohlo uskutečnit ze 

známých covidových důvodů, tak zavzpo-

mínám na dobu před covidem. 

Každý školní rok má jiné téma, které se 

prolíná všemi činnostmi v průběhu roku.  

Ty každodenní jsou doplňovány o ty jiné, 

někdy sváteční.

Život v MŠ
V září se vydáváme na první pěší výlet 

cestou mezi pastvinami do Spytovic k jezír-

ku.

Od poloviny října do konce listopadu 

obvykle jezdíme dvakrát týdně do solné 

jeskyně do Lihovaru v Třemošnici. Cestou 

přibíráme děti z Mateřské školy v Turkovi-

cích. Čas strávený zde využíváme k ozdrav-

né relaxaci při poslechu pohádek, ke hrám 

a individuálním činnostem podle potřeb 

jednotlivých dětí. (Nejčastěji k procvičová-

ní problematických hlásek).
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S turkovickou mateřskou školou čas-
to jezdíme na různé výlety (do Dýňového 
světa, na Babiččin dvoreček a Dědečkovu 
obůrku, na Kačinu, do Nechanic na zámek, 
do Kladrub do hřebčína, do Nasavrk na Kelt-
skou stezku, do Žlebů za bílými jeleny a na 
prohlídku dravců a také do města, do Par-
dubic do velkého divadla nebo na výstavu). 
Děti poznají nové kamarády a můžeme se 
podělit o náklady za dopravu. :-)

Každý rok se moc těšíme a připravuje-
me na posezení u vánočního stromečku, 
protože to je ve školce opravdový svátek. 
Nejenže přijde Ježíšek a přinese spoustu 
dárků, ale přijdou i rodiče, kteří si poslech-
nou krátký program a taky si s dětmi zazpí-

vají. Potom se svými dětmi prozkoumají 

dárky. Jaké jsou a jak se s nimi hraje. Děti 

je pohostí cukrovím, které samy vyrobily. 

Dlouho se společně hraje a povídá a pak 

taky vzpomíná na krásně prožité odpoled-

ne. 

V únoru se chystáme na karneval. I v něm

se odráží téma školního roku, někdy byste 

uviděli samé skřítky, někdy kamarády z lou-

ky, jindy kočičky nebo postavičky z večer-

níčků. 

Mateřská škola ve Chvaleticích nám 

v každý „normální“ rok dělala velkou radost. 

Nám, zúčastněným dětem a jejich rodičům. 

Nabízela nám okolo desítky míst pro nej-

starší děti, aby se mohly účastnit plavecké-

ho kurzu v bazénu TJ Sparta v Kutné Hoře.  
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Na jakou velkou akci jsme se ještě těšili? 

Na pobyt v přírodě. Jezdili jsme každý rok 

v květnu, od neděle do pátku. Mnoho let 

do Albrechtic v Jizerských horách, kde jsme 

rádi navštěvovali továrnu DETOA v soused-

ních Jiřeticích, v exkurzi si prohlédli, jak se 

vyrábí ze dřeva hračky (také dětmi oblíbe-

ný krteček),  Kozí farmu v Pěnčíně, výrobnu 

perel a korálků, jindy jsme jeli do Harra-

chova, do sklárny a na pěší výlet naučnou 

stezkou k Mumlavským vodopádům. Pěšky 

jsme si vyšlápli na rozhlednu Špičák i na 

Andělskou horu. 

Posledních pár let jsme začali jezdit do 

Benecka do penzionu Mája. Malý penzion, 

jen pro nás. Tam se nám také moc líbilo. 

Domácí výtečná kuchyně a nejlepší kynu-

té borůvkové knedlíky. Lufťákova stezka, 

rozhledna Žalý, místní minizoo,  zámek Ji-

lemnice a korálková dílna hned vedle, Zvě-

davá ulička v Jilemnici, to byly cíle našich 

výletů. Dalším byla Poniklá s Muzeem krko-

nošských řemesel a fi rmou Rautis, kde nám 

ukázali, jak se vyrábí skleněné foukané per-

le. Tam si děti vyrobily krásné hvězdičky na 

vánoční stromek. Jindy jsme se vydali na 

blízkou farmu, kde chovali huculy.

S blížícím se létem vyhlížíme krásné 

počasí, protože chceme uspořádat „Den 

pro rodinu“, který se stal už tradicí. Tady 

oslavíme svátek matek dětí i otců společně 
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a najednou. S dětmi od rána všechno při-

pravujeme a odpoledne přijdou maminky, 

tátové, sourozenci, babičky… prostě koho 

si děti pozvaly. Většinou jsou pro ně připra-

veny všelijaké veselé úkoly, které mají jed-

no společné. Musí při nich spolupracovat 

celá rodina, jinak by úkol nešel splnit. Třeba 

mají svázané nohy 😊 nebo dospěláci vozí 

kostky a děti staví komín nebo děti vybírají 

oblečky podle popisu rodičů a rodiče stro-

jí panenky nebo děti hledají po zahrádce 

puzzle a rodiče sestavují. A víte, jaká je leg-

race hrát si takhle úplně se všemi, s dětmi 

i dospěláky třeba Na kočku a myš? Nebo Na 

peška?

Jindy si někoho pozveme. Vzpomínáme 

třeba na pana Hladíka, který si přivezl s se-

bou spoustu hudebních nástrojů, krásně 

všem zahrál, ale i všechny pobavil, roze-

smál a zaměstnal hraním a  bubnováním. 

Všem se to moc líbilo. Na závěr se tatínkové 

postarali o ohníček, paní školnice o špekáč-

ky a co je k tomu potřeba, a to byla pěkná 

tečka za zahradní slavností. 

V průběhu roku se účastníme různých 

divadelních a hudebních představení. Diva-

delní agentura paní Ulbertové nám každý 

rok nabízí spoustu kvalitních divadelních 

a hudebních představení v podání herců: 

paní Kelemenové, Vlčkové, Vyšohlídové, 

pana Bílka, Peřiny… Někdy přijedou na 

představení děti z Turkovic, jindy jedeme 

my k nim. Některá další představení třeba 

Žirafky Žofky mají za cíl, zábavnou formou 

něco děti naučit, třeba správné výslovnosti 

hlásek …

Několik let u nás probíhal projekt s ná-

zvem Malá technická univerzita, některý 

rok jóga pro děti.

Protože využíváme „Šablon“, můžeme 

mít už několikátý rok školního asistenta, 

který je pro nás velkou pomocí. Můžeme 

se tak mnohem více věnovat dětem indivi-

duálně, podle jejich konkrétních momen-

tálních potřeb. Díky šablonám jsme mohli 

také uspořádat cyklus přednášek, besed 

pro rodiče s odborníkem, speciálním pe-

dagogem a rodinným terapeutem – s paní 

Hanou Otevřelovou. 

Dva projektové dny – Vánoce na zám-

ku v Doudlebech a Vesmír (Zážitkový stan 

– mobilní planetárium) se uskutečnily také 

díky fi nančním prostředkům ze šablon. 

Na závěr školního roku se chystá slav-

nost poslední. Loučení s nejstaršími před-

školáky s pasováním. 

Bývá zvykem, že děti v krátkosti před-

vedou, co se naučily. Společně s rodiči 

a ostatními kamarády ze školky shlédnou 

loutkové divadelní představení a než ochut-

nají dort na rozloučenou, který každoročně 

s láskou upeče a nazdobí paní Čapková, 

jsou panem starostou pasováni na školá-

ky. Dostanou plno dárků od obce i z MŠ, 

vlastnoručně vyrobenou knihu vzpomínek 

a taky kytičku. 

Loni se tato sláva konala v menším for-

mátu díky mimořádným opatřením venku 

v areálu obecního úřadu. Doufáme, že se 

situace brzy zlepší natolik, abychom si zase 

mohli všechny běžné i slavnostní okamžiky 

užívat v klidu a pohodě, jako dřív.

Zdeňka Černá, ředitelka MŠ
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