
Mateřská školka Spojařů v době koronavirové, rok poté  

Kvůli nadále nepříznivé epidemické situaci v ČR se v pondělí 1.3.2021 na základě usnesení Vlády ČR zavřely dveře 
většiny mateřských školek. To však není případ MŠ Spojařů Strakonice, která stejně jako loni touto dobou zajišťuje provoz pro 
děti zaměstnanců IZS v této nastalé krizové situaci. 
Zájem o umístění nejmenších ratolestí byl opravdu veliký, a proto se letos otevřela dvě oddělení. Kantorky z „kouzelné školky“ 
(terminus technicus pro „krizovou školku“ vyslovený jedním z dětí) rozhodně neklesají na mysli a pro své malé svěřence ve 
věku 3-6 let pravidelně chystají celodenní rozmanité programy – od spontánních herních činností ráno přes dopolední 
výchovně-vzdělávací aktivity až po odpolední zájmovou činnost. U starších dětí se nezapomíná ani na předškolní přípravu. A 
protože se děti i dospěláci v této mateřské škole řídí heslem: „ve zdravém těle, zdravý vzduch“, tráví společně každodenně 
dostatečně dlouhou dobu venku (pobytem na školní zahradě nebo vycházkami do okolí).  

V každé době se navíc tato environmentálně orientovaná mateřská školka snaží upevňovat vztah dětí k přírodě, ke 
zdravému životnímu stylu a také k práci. Ještě před koronavirovou krizí se například aktivně zapojila do projektu „Pěstování 
microgreens“. V rámci této výzvy si děti pod d(robn)ohledem vyučujících vyzkoušely samostatně vypěstovat za krátkou dobu 
vlastní malou zeleninku (hrách, ředkev, slunečnici, řepu), která by se měla postupem času stát pravidelným doplňkem 
školkových svačinek. Z nynějších nejmenších „obyvatel“ školky se tak tento týden stali badatelé, kteří měli jedinečnou 
možnost výpěstky svých předchůdců nejen poznávat zblízka (práce s lupou, zalévání, pozorování růstu), ale především sklízet 
a ochutnávat:)  

Jistě nejen zásluhou uvedených aktivit, ale i díky vlídnému a laskavému přístupu pí učitelek se malí i větší „školkoví 
špunti“ rychle sžili, je na nich vidět, že se mají rádi a těší se na sebe.  Poměrně rychle si děti zvykly také na upravený denní 
režim, zvýšená hygienická opatření, nové kamarády i průběžné změny učitelek na třídách.  

Celý kolektiv mateřské školky ze sídliště Mír i tentokrát těší vědomí, že v této nelehké době může přispět k bezpečí 
a spokojenosti dětí a klidu jejich rodičů, kteří den, co den na různých frontách neúnavně svádí nerovný boj s neviditelným 
nepřítelem. 
Závěrem tedy hodně sil nám všem a ať i nadále největší radostí v dnešní smutné době zůstává úsměv na tvářičkách našich 
nejmenších… 
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