
Mateřská škola Svatopluka Čecha se vyjadřuje k nesprávně uváděným skutečnostem v 

médiích 

 Od září roku 2011, kdy do vedení Mateřské školy Svatopluka Čecha nastoupila nová 

paní ředitelka PhDr. Radka Melicherová, došlo k několika podstatným změnám, přičemž 

v žádném případě nedošlo ke snížení kvality péče o děti. Na základě stanovených opatření 

k zjištěním z provedené kontroly hospodaření začaly být průběžně odstraňovány nedostatky 

v administrativě. Např. všechny peníze, které jsou vybírány od rodičů v hotovosti prochází 

řádně účetnictvím školy, byly vypovězeny nebo novelizovány dříve uzavřené nevýhodné 

smlouvy apod. Naše škola získala zpět grant města Chrudim, který na rozdíl od jiných 

institucí, jež mají na jeho realizaci čas deset měsíců, splnila včetně řádného vyúčtování za 

měsíce dva a byla požádána o to, zda by výstup z tohoto grantu mohl být předkládán jako 

vzorový ostatním institucím. V letošním roce jsme opět pro školu získali další grant. 

 Na první pohled výraznou viditelnou změnou jsou rekonstrukce interiérů budovy a 

tříd, které byly často v nevyhovujícím stavu. Tyto rekonstrukce se podařilo uskutečnit za 

podpory sponzorů a města Chrudim a to ve velmi krátké době (zhruba 2 měsíce). Konkrétně 

došlo k těmto jednotlivým akcím: rekonstrukce podlahových krytin od vchodových dveří přes 

nebezpečné schodiště vedoucí do prvního patra včetně podesty před ředitelnou, odstranění 

plísní na zdech v přízemí školy, výmalba a oprava zdí u vchodových dveří, rekonstrukce 

umývárny v srdíčkové třídě, nové koberce ve sluníčkové a kočičkové třídě, rekonstrukce 

botníků, nová dětská kuchyň v jedné třídě. Oprava kanceláře vedoucího školní jídelny a 

výmalba. Plánovaná rekonstrukce o jarních prázdninách – výměna všech podlah na chodbách 

v 1. patře a v dětské šatně. V rámci dobré spolupráce s městem Chrudim se kuchyň MŠ dočká 

nové pánve za 58 000,-, která je v havarijním stavu. Město Chrudim také přispělo na obnovu a 

rekonstrukce částkou zhruba 95.000,-. Ředitelka školy zajistila od sponzorů k dnešnímu dni 

již částku kolem 227.000,-, která je plně investována do školní budovy. Rovněž tak probíhá 

odstraňování závad na školní zahradě. V současné době probíhají další významná jednání o 

sponzorování školy. 

 Dále bychom chtěli reagovat na fakta, která se objevila na internetu ohledně péče o 

děti. V žádném případě zde děti „nehlídají“ studentky, které jsou v naší škole na praxi, jak 

bylo v médiích zmíněno. Studenti navštěvují naše zařízení proto, aby se od kmenových 

učitelek i asistentek učili, nikoliv přebírali jejich funkce. Ve speciální třídě je zapsáno 17 dětí 

a průměrná docházka dětí je měsíčně  9,8. V této třídě o děti pečují kromě dvou učitelek také 

2 asistentky pedagoga a 3 osobní asistentky (jedna má také kurz asistentky pedagoga). Z toho 

tedy vyplývá, že na deset dětí připadá sedm zaměstnanců. To, že jsou tři zaměstnanci hrazeni 

úřadem práce na kvalitě a profesionalitě pedagogického působení na děti nic nemění. V rámci 

zkvalitnění a přehlednosti péče poskytované integrovaným dětem v této třídě, byl každému 

z dětí zaveden sešit, do kterého denně asistentky zapisují činnosti. Tyto sešity mají funkci 

informativní, hodnotící a jsou každý měsíc předkládány paní ředitelce ke kontrole a rodičům i 

odborným pracovníkům ke konzultaci a následné práci s dítětem. Napraveny byly i nesprávně 

vedené a neúplné individuální plány integrovaných dětí, byly vhodně doplněny a také došlo 

k upravení spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Chrudim. Speciální pomůcky 

ve třídě jsou nadále využívány nejčastěji individuálně díky malému počtu dětí ve třídě a 



individuální specifičnosti pro každé dítě. Není pravda, že skončilo integrování dětí 

vyžadující speciální podmínky. Naopak, v naší škole se již shromažďují žádosti rodičů 

postižených dětí, které projdou řádným přijímacím řízením 19. - 20.4. 2012. Nadále 

pokračujeme v ozdravných programech pro všechny děti, celkovou a velmi nákladnou 

rekonstrukcí také prošla perličková koupel pro děti ze všech oddělení, které jednou týdně tuto 

hydromasáž a aromaterapii absolvují. Není pravda, že učitelky mateřské školy nesouhlasí 

s integrací postižených dětí. 

 Soubor Klíček nadále funguje na principu pěveckého sboru, je veden kvalifikovaným 

pedagogem ZUŠ Chrudim, čímž tak došlo ke zkvalitnění výuky. Sbor, který vedou také čtyři 

zaměstnanci školky funguje dál, ne že byl „prodán ZUŠCE“. Nejde tedy o zmíněný úsměvný 

„souboj“ čí Klíček je a proč. 

 V mateřské škole panuje velmi dobrá, přátelská atmosféra, a proto bychom Vás rádi 

pozvali na den otevřených dveří, který se uskuteční 4. dubna 2012 od 8.30 před přijímacím 

řízením. Mateřská škola Svatopluka Čecha patří mezi nejvyhledávanější školky v Chrudimi 

díky personálu, jehož kvality můžete sami vidět nejen na přístupu k dětem, ale také 

k dospělým a na aktivní spolupráci v celkovém dění ve škole i ve městě.  

Kolektiv zaměstnanců MŠ 

 


