Konkrétní zkušenosti a názory rodičů dětí, které v současnosti navštěvují
MŠ Topolská, doručené jako reakce na článek o mateřských školkách
v březnovém vydání Informačních listů
•
Dobrý den, rádi bychom se připojili ke skupině spokojených rodičů s MŠ Topolská.
Naše dcera Isabelka chodí do MŠ velice ráda již druhým rokem a pobyt v MŠ je pro ní
přínosný. Isabelka se těší do školky, jak na běžné dny, tak na zajímavé akce, které školka
pořádá v hojné míře (dle našeho názoru nadstandardně). Běžné dny jsou zpestřeny
zajímavými programy: jízda na koloběžkách, velké cvičení, v zimě lopatování, krmení
vodního ptactva, atd. Dále se nám líbí tematické dny: Medvědí den, Pekařský den, Slepičí a
kohoutí den, atd., společná tvoření rodičů a dětí. Jsme velice spokojeni s výlety a akcemi
organizovanými školkou, dále rovněž s pestrou nabídkou kroužků. Isabelka se ve školce
naučila spoustu nových písniček, zdokonalila ve výtvarném projevu a celkově jí školka
obohacuje. Tímto bychom rádi poděkovali vedení školky a všem paním učitelkám za
profesionální práci.
S pozdravem
Naďa a Michal Suchý

•
Chtěla bych se připojit k rodičům, kteří jsou se školkou Topolská spokojení. Důležité
je, že je spokojená Emička a do školky se těší na všechny akce, které jim paní ředitelka a paní
učitelky připravují. Každé zařízení má nějaký řád, který se musí dodržovat a řád, který je v
naší školce si myslím, že je v pořádku, nikoho neomezuje a nešikanuje. Na všem jsem se vždy
s paní ředitelkou domluvila, ať to bylo jídlo, nebo stále diskutované potvrzení od lékaře,
docházka, vždy bylo vše bez problémů.
Hezký den
Radka Jírová od Emičky
•
Mám tři děti, syn chodil do MŠ Karlická a další dvě děti do MŠ Topolská. Takže si
mohu dovolit porovnat, jak vybavení školek, jídlo, hraní, práci s dětmi, přípravu na první
třídu atd…. Oba synové už docházejí do školy, dcera nastoupila nově do MŠ prvním rokem.
Když porovnám připravu do první třídy, tak starší syn, který navštěvoval MŠ Karlická nebyl
tak řádně připraven jak syn Honzík, který navštěvoval MŠ Topolskou. Každá školka má svoje
metody a nechci tady pomlouvat jinou školku. Ale je pravda, že jinam než do MŠ Topolska
bych dítě už nedala. To, že musí podat ruku a slušně pozdravit, to už dělal syn před roky v
Karlické a myslím si, že je to základ slušného chování!!!!
Musím říct, že jsem naprosto spokojena, jak se učitelky chovají k dětem. Děti mají pestrý
program, tvorbu, výlety, práce a akce, které jsem v Karlické nezažila. Komunikace s rodiči je
užasná. Školku Topolská musím a vždy budu vřele doporučovat. Doufám, že vedení školky
MŠ Toposká bude pokračovat.
Musím za syna Honzíka a dceru Viktorku poděkovat paní ředitelce a p. učitelkám MŠ
Topolská za práci, kterou vykonávají a to velmi dobře!!!
Mirka Křížová a Viktorka

•
Syn chodí do školky rád a to mluví za vše. A jak to vidím já jako rodič? Výchovněvzdělávací program je pestrý, cílený na tvořivost a samostatnost. Přístup učitelského sboru k
dětem je velmi pozitivní, vstřícný. Komunikace s vedením funguje dobře.
Anna Slívová
•
Bohužel jsem tuto skutečnost, že mateřská školka Topolská, do které chodí můj syn, je
takto poškozována nikterak nepodloženými stížnostmi nezaznamenala. Něco málo jsem
zaslechla, ale absolutně by mě nenapadlo, že taková nepodložená anonymní stanoviska mají
nějakou váhu v tomto státě. Já osobně jsem s touto školkou a jejím personálem naprosto
spokojená, a ty tzv. "zastaralé metody" k tomu nemám slov, to snad žádná maminka z úst
vypustit nemohla. Nechce se mi komentovat veškeré výtky vůči naší školce, jelikož já sama
jsem naprosto spokojená, a nikdy a nikde jsem neviděla žádný negativní odborný posudek na
tuto školku, pouze tzv. jedna pani povídala. Myslím, že by se obec měla za toto jednání paní
ředitelce naší školky a jejímu personálu veřejně omluvit.
S pozdravem Fischerová Jaroslava
•
Dobrý den, článek v IL jsem četla, přišel mi přehnaný a útočný. Až jsem se vyděsila
do jaké školky to vlastně Viki chodí. Můj syn je ve školce spokojený a líbí se mu tam a nezdá
se mi, že by měl nějakou duševní újmu z nošení zastrčeného trička v kalhotách a podávání
ruky při loučení. Takže za nás, my jsme se školkou rozhodně spokojeni.
Andrea Nováková a Victor Kepka
•
Moc vám děkuji za upozornění, že se v naší školce dějí takové věci, nad kterými
zůstává soudným lidem rozum stát. Mám se školkou v Topolské 6-ti letou zkušenost a tak
vím, o čem mluvím. Je jasné, že se občas vyskytnou situace, kdy musí člověk uvažovat s
chladnou hlavou a zachovat klid, ale to bychom asi nebyli normální lidé, kdyby k těmto
situacím občas nedošlo. Vím, že v okolí je spousta lidí, kteří by v životě nedali svoje dítě do
školky v Topolské a mají na to i právo, pokud mají pocit, že by zde nebylo jejich dítě
spokojené. Proto jsem velmi překvapená, že maminka od 2 holčiček, které navštěvují školku v
Topolské, má pocit že jsou zde její dcery šikanovány, má to srdce je tam i nadále posílat.
Podle toho, co jsem toto pondělí vyslechla ráno ve školce si myslím, že tato maminka, která
byla asi aktérka daných otázek v IL, není soudný člověk, pokud si myslím, že je mému dítěti
někde nedobře, tak to řeším změnou prostředí a né útokem na vedení školky. Nevím tedy,
jestli není problém ještě někde jinde, než si dotyčná maminka myslí.
S pozdravem Michaela Beerová.
•
Dobrý den, je pravda, že když jsem si přečetla IL tak jsem si vzpomněla na začátek
školního roku, jelikož tyto otázky ohledně trika atd. jsem tam slyšela také a přijde mi to
nesmyslné. My jsme spokojení se vším a myslím, že určitá důslednost ohledně dětí je
naprosto v pořádku a nemusím se obávat o dítě a pokud se to někomu nelíbí, jsou i jiné

možnosti umístit své dítě někam jinam. Doufám, že jsem aspoň trochu přispěla na podporu
MS Topolská s pozdravem
Radka Nácovská od Adámka N.
•
Krátké osobní postřehy z MŠ. Já osobně jsem spokojená. Myslím, že z mého
subjektivního posouzení všichni v MŠ Topolské odvádějí dobrou profesionální práci s
citlivým přístupem k problémům jednotlivců. Syn měl potíže s adaptací a díky pí. učitelkám
to zvládnul.
V MŠ je spousta her, které si ráda zahraji se synem při akci ,,Mami, tati pojď si se mnou
hrát“. Z osobní zkušenosti mohu říci, že v třídách MŠ Topolské mají velmi dobré vybavení
didaktickými hračkami.
Ve třídě, která je umístěna v ZŠ děti s pí. učitelkami vyrábějí spoustu kreativních věcí a jsem
za to vděčna. Fotografie z výletů jsou také velmi příjemné a syn se na ně rád podívá.
Na druhou stranu chápu, že není moc příjemné nosit potvrzení od pí. doktorky po nemoci
dítěte. Domnívám se, že to nutné, neboť to především chrání naše děti a zároveň nás rodiče,
abychom mohli chodit do práce.
Co se týče uzavření MŠ v době prázdnin školy je nepříjemné. Možná by bylo řešení
nabídnout možnost umístit dítě po dobu prázdnin do jiné MŠ v Černošicích. Pro dítě to bude
zátěžová situace a nevím, jestli bych ji jako rodič využila, nejspíš v krajním případě.
Já osobně jsem vděčna všem v MŠ Topolská za to, jak se všechny pí. učitelky i personál
snaží, za to že jsou hodně kreativní a snaží se umožnit rodičům a dětem společná tvoření v
MŠ. Moc to vše oceňuji. Děkuji.
Pavlína Dvořáková, máma od Samuela
•
Naprosto s Vámi souhlasím. Také mě článek v IL rozzlobil. Každý si může svobodně
zvolit, do jaké školky své dítě přihlásí. A když se někomu tato školka nelíbí ať tam své dítě
nedává. Do školky v Topolské mi chodí už druhá dcera a obě jsou velmi spokojené nikdy si
nestěžovaly. Vždy jsme s ostatními rodiči i učitelkami byli jak jedna rodina. A jestli někdy
byl nějaký problém, tak paní učitelky jsou vstřícné a na všem jsme se vždy v klidu domluvily.
Tak nechápu co je to za lidi, kteří takto pošpiňují naší školku a paní učitelky. Také se
připojuji k poděkování všem učitelkám za trpělivost s našimi mrňousky.
S pozdravem Šárka Bártová
•
Reaguji na článek „Jaké jsou pravomoci ředitelek mateřských škol“ z březnových
informačních listů. Chápu otázky týkající se provozu, prázdnin, přijímání dětí apod. Ale nad
otázkami typu: „Může ředitelka nařídit, že všechny děti musí mít při pobytu ve školce vždy
zastrčené tričko v kalhotách? – zůstává rozum stát. Vím, kam asi mamky mířily. Útočí na naší
školku v Topolské. Co je na tom špatného, že p. učitelky chtějí, aby šly děti ke stolu upravené
nebo aby jim jen prostě nefoukalo na záda? Pochybuji, že p. učitelky stojí jako „drábi“ nad
dětmi a nutí je za „každých okolností dojídat.“ Co je na tom špatného, že prostě chtějí, aby se
děti najedly a zbytečně jídlo nevyhazovaly? Vždyť ho potřebují k životu a někdo je jistě pro
ně s láskou vařil. Ke kýchání a kašlání jenom to, že je škoda, že není ve všech školkách nutné
po nemoci donést potvrzení od lékaře – ZDRÁV, MŮŽE DO KOLEKTIVU. Vím z vlastní
zkušenosti, pracuji 21 let v mateřské škole mimo Černošice, že děti se často vracejí do školky

po krátké době nedoléčené a bacily se šíří dál. Tak se nedivte, že vás p. učitelka upozorní, že
vaše dítě 2x kýchlo. O jakých zastaralých metodách v naší Topolské je v článku řeč? O tom,
že se p. učitelky dětem věnují nad rámec svých povinností? Že toho spoustu dělají pro děti a
s dětmi? Chodí ven, jezdí na výlety, děti vyrábějí krásné dárky, mají besídky, společné hraní
s rodiči, soutěže, vyrábění? Tak to pozor! My jsme moc spokojené! A určitě je nás víc.
Markéta Nová – 21 let praxe v MŠ
Zdena Nová
•
V Informačních listech mne zaujaly stránky pojednávající o mateřských školách
v našem městě. Můj syn navštěvuje mateřskou školu v Topolské ulici již 3. rokem a oba jsme
velice spokojeni. Bohužel článek týkající se pravomocí ředitelek mateřských škol mi připadá
téměř jako útok na tuto školku, nebo spíše na způsob vedení této školky. Vůbec nechápu proč
a co někoho k tomu vede. Osobně oceňuji, jak množství akcí, které tu pro děti připravují, tak i
to jak se dětem věnují. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím kamarádů a známých vím, jak
fungují školky jinde, mám srovnání. Např. neznám jinou školku, kde by se p. učitelka
předškolákům věnovala místo odpoledního spánku dětí. Otázka týkající se zastrčeného trička
se mi zdá až neskutečná. Vždyť co je špatného na tom, že děti ve školce jsou vedeny k tomu,
aby byly upravené? Myslím, že je správné i to, jak musí zdravit podáním ruky, omluvit se,
když něco provedou, uklízet si po sobě věci. Zkrátka základy slušného chování. Bohužel
v dnešní době to není pro mnoho lidí samozřejmost, a tudíž možná může někomu vadit, když
jsou děti k tomu ve školce vedeny. A je právě toto onou „zastaralou metodou“, o které se IL
zmiňují? Potom jsem ráda, za tyto, podle někoho, „zastaralé metody“. Kromě toho v
mokropeské školce mi nepřipadá nic zastaralého. Děti tu mají dispozici obrovské množství
hraček, logických her a hlavolamů. Nevím kolik rodičů ze „skupiny rodičů předškolních dětí“
má osobní zkušenost se školkou v Topolské ulici, ale bohužel moc jich asi nebude. Protože
jinak by nemohli tvrdit, že jsou zde děti nuceni jíst jídla, která nejí. Můj syn nejdříve nechtěl
jíst téměř nic, ke svačině jedl suchý chléb a rohlíky, protože tak jsem se s paní ředitelkou
domluvila a ona vše respektovala. Současně si ale myslím, že není nic špatného na tom, když
se učitelka snaží vysvětlit dítěti, aby alespoň ochutnalo jídlo, do kterého se mu nechce. A
nepřátelské chování k dětem? Myslím, že nejlepší vizitkou školky je, pokud se dítě do školky
těší a nespěchá domů, což zde skutečně platí. Na základě čeho je tedy požadováno odvolání
ředitelky? Myslím, že jedno z hlavních hledisek by měl být názor rodičů dětí, kterých se to
bezprostředně týká.
Hana Štefková
•
S MŠ Topolská máme několikaleté a velmi dobré zkušenosti. Dcera chodí již do
školy, ale ani teď nezapomíná na své paní učitelky ze školky, a když může, zajde za nimi do
třídy „modrásků“ ve škole. Ve školce byla velmi spokojená a vždy z ní chtěla odcházet
poslední. Stejně je tomu i u syna, který je ve školce už čtvrtým rokem. Pokud by nebyli
spokojeni s prostředím a paní učitelkami, určitě by tomu tak nebylo. Z vyprávění známých
vím, že málokterá školka (i pražská) může dětem nabídnout takové množství aktivit
v průběhu dne jako v MŠ Topolská. A to nemluvím o zájmových kroužcích, které probíhají
na její půdě, takže rodiče nemají žádné starosti s přesunem dětí, případně s dalším hlídáním
po jejich skončení. Děti mají dobře organizovaný čas a každý psycholog potvrdí, že pro dítě
je velmi důležité dodržování jasných pravidel a znalost mantinelů chování.

Samozřejmě i tady jsou věci, které by mohly fungovat jinak (např. potvrzení od lékaře po
nemoci), ale vše je věcí rozumné domluvy vedení školky resp. města jako zřizovatele a
rodičů.
Alena Dejmková do Janičky a Tomáška
•
Dobrý den, s MŠ Topolskou jsme spokojeny. Naše děti do školky chodí rády.
Neslyšely jsme od svých dětí, že by docházelo ze strany učitelek k nějakému negativnímu
chování vůči nim.
Závěrem chceme zdůraznit, že s MŠ Topolská jsme spokojeny a nemáme žádné výhrady vůči
ředitelce ani učitelkám. O školce jsme se předem informovaly před zápisem, jak od maminek,
jejichž děti navštěvovaly tuto školku, tak i při dni otevřených dveří.
S pozdravem
Jana Zollmannová od Anetky K.
Kateřina Přichystalová od Ondry
Radka Papežová od Elišky
•
Mohu jen potvrdit, že moje děti jsou a byly ve školce spokojeni. Mám 15tiletou dceru,
která do této školky také chodila, a již v té době žádné problémy nebyli. Nyní tam chodí můj
syn a bez problémů,naopak jsem jen ráda,že vedou děti k nějakému režimu než v jiných
školkách .A že paní ředitelka požaduje lísteček,že je dítě zdravé si myslím, že je to
správné,vždyť opravdu nastydlé dítě nepatří do školky. Za tu dobu jsem ještě nezažila, že by
nutily mé dítě dojídat jídlo a že maminkám vadí,že nosí zastrčené tričko tak to mě opravdu
nerozčiluje, naopak je to dobře vždyť jen ať se maminky zamyslí, že ty děti si hrají na koberci
a venku lehce nastydnou. V závěru mohu jen říci,že jsme se školkou v Topolské spokojeni a
žádný problém nevidím. A že jsou paní učitelky přísnější - tak asi vědí proč. Naše rodina je se
školkou a s paní učitelkami spokojena.
Alena Chládková
•
Se školkou v Topolské jsme spokojeni, dcera se do školky těší a je ve školce ráda, což
považuji za nejdůležitější. Komunikace s učitelkami ústně i emailem byla vždy rychlá a bez
problému, vše se vždy rychle vyřešilo. Oceňuji velké množství kroužků pořádaných školkou
(angličtina, keramika, plavání, jízda na koníku), určených pro všechny děti. Rodiče nemají
starost s převozem dětí jinam na kroužky. Oblíbené jsou i tématické dny, výlety, akce, kterých
školka nabízí v porovnání s ostatními školkami nadstandardně. Rádi si prohlížíme fotografie a
videa z akcí pořádaných školkou umístěných na webu. Předností vidím i to, že předškolní a
větší děti nemusejí po obědě ve školce spát a paní učitelky se jim věnují s předškolní činností.
Ve školce je velké množství didaktických a logických her, s kterými učí děti pracovat. Děti
mají dobře organizovaný čas, vzdělávací program je vyvěšen na nástěnce a děti se postupně
na téma českých pohádek seznamují s všemožnými aktivitami z připravených pohádek. Ve
školce jsme spokojeni a tímto bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám za jejich péči o
naše děti.
Lenka Řezníčková od Verunky

•
Ve školce jsme tak moc spokojeni, že mě současná negativní situace velmi mrzí a
proto s radostí naši školku jakkoliv podpořím. Učitelky jsou vstřícné, na všem se lze rozumně
domluvit a hlavně se dětem upřímně rády věnují, nemluvě o všech těch akcích, co pro ně
pořádají a připravují. A tento můj pocit hlavně vidím i na mém synovi, který školku rád
navštěvuje, což hovoří za vše.
Martina Kohoutová od Davídka
•
1)Výtvarka, tvoření, ...
Velice mi vyhovuje, že děti mají možnost všestranného tvoření (malují, zpívají, vyrábějí,
modelují, cvičí…) určitě ve větší míře než v jiných školkách a nad rámec povinností učitelek.
Nejedná se samozřejmě jen o školkový čas, ale i mimoškolkový (jako samozřejmost bereme
besídky, zde máme navíc společné tvoření dětí a rodičů, kroužky ...).
2) Spolupráce a informovanost školka versus rodiče
Spolehlivě funguje osobní, ústní komunikace, dále telefonická, mailová. Z výletů máme k
dispozici fotografie na internetu.
3) Řešení problémů
Mám názor, že problémy a nesrovnalosti se mají řešit s tím, s kým nastaly. Když to začnete
diskutovat s někým jiným, nikdy se výsledku nedoberete. Mířím tím k dlouho probíraným
problémům zastrkování trička a předkládání potvrzení od lékaře po nemoci. Komu z rodičů to
vadí, má možnost se ozvat ve školce. Mně osobně je to vcelku jedno, zda ve školce má syn
triko zastrčené v teplákách nebo mu "plandá" venku. Jsou myslím pro naše děti důležitější
věci, aby jejich rozvoj byl v pořádku. Potvrzení od lékaře mi přijde také zbytečné, ale mám
opět možnost říct, že s tím nesouhlasím.
4) Na závěr
Přístup učitelek k dětem ve školce se v posledních letech hodně změnil k lepšímu. Myslím, že
mám možnost srovnání, je to ale můj subjektivní názor. Před 8 lety do školky chodila dcera,
která měla s adaptací problémy. Letos začal s docházkou syn a bezproblémově. Když vše
probíhá v pohodě určitě i názor - v tomto případě na školku jako celek - je pozitivnější. Platí
to bohužel i obráceně. Těžko se člověk zavděčí všem, paní učitelky to v tomto směru mají
složité.
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