
 Školní rok 2019/2020 v Mateřské škole Pelhřimov 

31. 8. 2020 končí další školní rok v Mateřské škole Pelhřimov. Zatímco první polovina školního roku 

proběhla běžným způsobem dle naplánovaného harmonogramu akcí, jeho druhá polovina byla 

ovlivněna krizovým stavem, který zaznamenala celá republika. Na dva měsíce byl uzavřen provoz na 

všech pracovištích MŠ Pelhřimov a zároveň byly zrušeny všechny plánované akce, ať už to byly školní 

výlety, výuka plavání, vystoupení v domě seniorů a k vítání občánků. Od 16. 3. 2020 do 23. 5. 2020 

komunikovala škola s rodiči pouze online a stejným způsobem proběhl i Zápis dětí do MŠ na školní 

rok 2020/2021. Distanční vzdělávání probíhalo směrem k rodičům všech dětí, nejenom k dětem 

s povinným předškolním vzděláním a zatím nebylo povinné. Přihlíželi jsme k možnostem všech dětí, 

takže materiály ke vzdělávání byly k dispozici i v tištěné podobě na určených místech na všech 

pracovištích MŠ ve městě.  

Od 25. 5. 2020 se otevřel provoz na všech pracovištích Mateřské školy Pelhřimov, a to za určených 

hygienických podmínek. V měsíci červnu také proběhlo výběrové řízení na obsazení tří volných míst 

na učitelku MŠ na pracoviště Komenského, neboť dvě kolegyně odchází do důchodu a jedna na 

mateřskou dovolenou. Ráda bych jim touto cestou poděkovala za dlouholetou kvalitní práci pro naši 

organizaci a popřála jim, aby následující roky využily ke splnění svých plánů a aktivit, na které jim 

v pracovním zapojení nezbýval čas. 

Prázdninový provoz MŠ Pelhřimov probíhal též nestandardně, neboť v provozu, i když omezeném, 

byla všechna pracoviště Mateřské školy Pelhřimov. Tuto formu jsme zvolili po dohodě se 

zřizovatelem jako preventivní opatření, které mělo zmírnit riziko případného šíření nákazy 

koronavirem. Počet dětí, které mateřskou školu během letních prázdnin navštěvovaly, se pohyboval 

v rozmezí 70-120 dětí, na každé školce tedy fungovala 1-2 třídy a zaměstnanci měli možnost se 

vystřídat při čerpání dovolené. Děti trávily většinu času venku na školních zahradách. Poslední týden 

v srpnu měli rodiče s dětmi zapsanými k docházce do MŠ od 1. 9. 2020 možnost prohlédnout si 

školky, kam za pár dní nastoupí. Tato akce měla velmi pozitivní ohlas. Děti se seznámily s prostředím, 

pohrály si, rodiče komunikovali s učitelkou, ale i se vzájemně poznali. 

V době letních prázdnin se nám také podařilo zrealizovat drobné opravy v budovách, výmalby, 

výměny dveří a zárubní, zastínění střešních oken, instalace Wifi, revitalizaci zeleně na školních 

zahradách a pořídili jsme zahradní domek na nářadí na MŠ Pod Náspem. Další plánované akce byly 

posunuty do dalších období.  

Koncem školního roku se loučíme s dětmi, které odchází do základní školy. Přejeme jim, aby pro ně 

ten další krok byl co nejvíce motivující a klidný. Rodičům děkujeme za spolupráci a hlavně hodně 

trpělivosti! 

Nikdo nevíme, co nám nový školní rok přinese, ale rádi bychom si splnili nejenom naše plány, ale 

hlavně očekávání dětí a jejich rodičů.  
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