Prohlášení reditelky MŠ
V Klášterci nad Ohří dne 23. 8. 2019
V návaznosti na šíření řady nepravdivých informací zejména prostřednictvím sociálních sítí prohlašuji,
že v současné době není proti Mateřské škole jako organizaci, ani proti žádnému z jejích odloučených
pracovišť, tedy ani proti MŠ Stonožka, vedeno žádné trestní stíhání. Dále prohlašuji, že proti mé osobě,
statutárnímu orgánu, není vedeno žádné trestní stíhání. Probíhá však šetření Policie ČR ve věci obvinění
některých soukromých osob, ke kterému se blíže nemohu vyjadřovat.
Co se týče MŠ Stonožka, za dobu svého působení ve funkci jsem neobdržela žádnou stížnost na zdejší
učitelky. Vážení rodiče, ubezpečuji Vás, že k žádnému protiprávnímu jednání v MŠ Stonožka
nedocházelo, ani nedochází. Neděje se zde nic, co by negativně ovlivňovalo vzdělávání Vašich dětí.
Všechny učitelky v MŠ Stonožka jsou kvalifikované zkušené profesionálky, které se věnují Vašim dětem
podle jejich potřeb a zájmů, přistupují k nim individuálně, chovají se přívětivě. Potvrzují to osobní
kontroly a hospitace, které jsem v MŠ Stonožka v minulém období provedla nejen já, ale i má
zástupkyně.
Dne 2. září 2019 začne nový školní rok, který přinese Vašim dětem spoustu nových zážitků. Ve 4. třídě
Motýlků Vás přivítá nová paní učitelka, která se vrací po rodičovské dovolené. Budou u nás pracovat i
nové asistentky pedagoga, které budou Vašim dětem a učitelkám k dispozici ohledně výchovy a
předškolního vzdělávání. Všichni plni elánu a pozitivní energie, aby mohli pomáhat těm nejmenším
objevovat svět.
Žádám Vás, rodiče dětí, kteří navštěvují MŠ Stonožka, abyste nepodléhali dezinformacím, a zároveň
Vás v této chvíli prosím o trpělivost, neboť věřím, že se vše dříve či později vysvětlí. Jakmile bude šetření
PČR ukončeno, budu Vás o jeho výsledku informovat. Nyní se na Vás těším na viděnou na třídních
schůzkách, které budou probíhat začátkem září. V té době již započnou finální práce na realizaci nové
zahrady v areálu školky, kde budeme doplňovat herní prvky v přírodním stylu. Všichni rodiče, děti i
zástupci zřizovatele budou po dokončení zahrady pozváni na slavnostní otevření.
Vážení rodiče, budete-li mít jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, budete-li chtít informace, konzultace
týkající se Vašich dětí, můžete za mnou kdykoliv přijít, můžete mi psát, telefonovat; máme přeci
společný cíl: aby se Vašim dětem v MŠ líbilo, aby tam chodily rády a abychom je připravili na vstup do
školy a také na život.
Děkuji Vám za pochopení a konstruktivní přístup, Mgr. Jitka Vlková, ředitelka MŠ.

