Rodiče dětí stojí za školkou v Topolské
Dovolujeme si reagovat za skupinu rodičů, jejichž děti v současné době navštěvují
MŠ Topolská a jsou se školkou velmi spokojeni. Pokládáme za nezbytné vyjádřit
nesouhlas s informacemi, které byly publikovány v březnovém vydání IL
v anonymním článku „Jaké jsou pravomoci ředitelek mateřských škol“ o vládnutí
zastaralých metod ve školce, které jsou na úkor spokojenosti dětí i rodičů. Reálné
zkušenosti a názory rodičů jsou úplně jiné a můžete si je přečíst na webových
stránkách města Černošic v sekci Informační listy / Co se do IL nevešlo.
Dále poukazujeme na neobjektivnost článku „Co vyplynulo z dotazníků“, v němž
údajně rodiny s dětmi předškolního věku vyjádřily svou nespokojenost s předškolním
vzděláváním. Z celkem 55 odevzdaných dotazníků vyvodil metodik projektu
komunitního plánování zásadní závěry o kvalitě předškolních zařízení, přičemž
pouze ve čtyřech případech bylo uvedeno, že v městských školkách vládnou
zastaralé metody, a proto rodiče své děti umístili do soukromých školek.
Je také pozoruhodné, že se schází téměř anonymní pracovní skupina 7-8 rodičů
„Rodiny s dětmi předškolního věku“, jejíž složení nám není známo a která doporučuje
vedení města změnu personálního obsazení mateřských škol. Jsou v této pracovní
skupině rodiče dětí, které v současné době navštěvují městské školky? Jedná se
skutečně o objektivní hodnocení situace, když většina rodičů dětí, které navštěvují
MŠ Topolská, je spokojena?
Česká školní inspekce, jako nezávislý státní orgánu, ohodnotila při hloubkové
několikadenní inspekci MŠ Topolská jako velmi kvalitní s nadprůměrnou úrovní
vzdělávání (zpráva je k dispozici na městském úřadě i v MŠ). Můžeme potvrdit, že
školka má velmi dobře vypracovaný „Školní vzdělávací program“, naše děti jsou ve
školce spokojené a chodí do ní rády!
Tímto za všechny spokojené rodiče a děti děkujeme paním učitelkám a pracovníkům
školky za jejich ochotu, vstřícnost, trpělivost a nadšení při práci s našimi dětmi!
Dejmkovi, Beerovi, Řezníčkovi, Kohoutovi, Štefkovi, Fischerovi, Suchých,
Nácovských, Křížovi, Jírovi, Slívovi, Novákovi, Bártovi, Dvořákovi, Nových,
Zollmannovi, Přichystalovi, Papežovi, Šikovi, Chládkovi

(pozn. red.: kapacita MŠ Topolská je 46 dětí)

