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                            NAŠE ŠKOLKA MÁ NAROZENINY  

 

Něco málo z historie…. 

 

…. je tomu  již 30 let, kdy byla dne 29.3.1989 otevřena naše mateřská škola.     

 

          Nejprve byla v provozu jen jedna třída, kterou navštěvovalo 25 dětí. 

Ředitelkou MŠ byla jmenována Mgr. Jaroslava Růžičková. Od září 1990  se 

otevřela i druhá třída a školku tak mohly navštěvovat děti nejen z Řitky, ale i 

z Trnové, Jíloviště, Klínce a Líšnice, které byly do MŠ sváženy vozidlem 

státního statku. Provoz MŠ se z důvodu požadavků dojíždějících rodičů 

prodloužil od 6.15 do 16.45 hod z původních 7.00 až 16.00 hod. V průběhu let 

zajišťovala naše školka nejen předškolní vzdělávání pro okolní  vesnice, ale také  

po delší dobu  i stravování  pro Základní školu v Líšnici a později i pro MŠ 

v Klínci. 

V roce 2001 odchází paní ředitelka Mgr. Jaroslava Růžičková do důchodu a do 

funkce ředitelky je na základě konkursního řízení od srpna 2001 jmenována 

Naděžda Fausová.   

       1.1.2003 přechází všechna školská zařízení do právní subjektivity a naše 

MŠ proto získává nový oficiální název: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ. 



Jejím zřizovatelem je nadále obec Řitka. Ta také zajišťuje veškeré investiční a 

většinu  neinvestičních nákladů a vychází MŠ maximálně vstříc. 

        Od 1.9. 2013 má naše MŠ navýšenu kapacitu na 52 dětí, po 26 dětech 

v homogenních třídách ( rozdělení  dětí na třídách dle stejného věku). 

 

Personální zajištění mateřské školy v současnosti…. 

 

          Personál v mateřské škole se po léta provozu moc neměnil. V současné 

době  jej tvoří čtyři pedagogové včetně ředitelky školy – Naděžda Fausová 

(v MŠ od září 1990), Jaroslava Zákorová DiS.( v MŠ od 2004), Dana Jará 

( v MŠ od září 1990) a Lenka Rathausová (v MŠ od 1992), školnice Alena 

Wurmová (v MŠ od 1989) , uklízečka Gabriela Gjulemetova (v MŠ od 2012), 

vedoucí školní jídelny Jiřina Bartůňková ( v MŠ od 1989) a kuchařka Marcela 

Sudová (v MŠ od 2016). Velkou oporu v inkluzivním vzdělávání máme i 

v asistentech podagoga: Janě Novákové a Gabriele Gjulemetove. Nesmím 

zapomenout i na  pana Jana Legenyho, který nám zjišťuje pomoc v drobných 

opravách a pomáhá nám udržovat naši krásnou zahradu.  

 

Něco o našem školním vzdělávacím programu…… 

 

        Od roku 2001/2002 si naše mateřská škola vytvořila svůj vlastní Školní 

vzdělávací program - šitý „ na míru“. 

V součastné době má tento Školní vzdělávací program název „Duhová 

školka“ a na jeho základě získávají děti hravou formou a prožitkovým učením 

ucelené informace o světě kolem nás a spoustu potřebných dovedností. Ve 

školce si stačíme nejen hrát, povídat si, vyprávět pohádky, kreslit, malovat, 

vyrábět spoustu věcí, zpívat, tančit, cvičit a někdy i trošku zlobit…, 

připravovat se na školu a učit se počítat, určovat písmenka na začátku a na konci 

slova, vpravo, vlevo a spoustu dalších užitečných věcí. Učíme se nejen chránit 

svoje zdraví, ale i jak se k sobě máme navzájem kamarádsky chovat a být jedna 

velká ŠKOLKOVSKÁ RODINA. 

Jak jsem již napsala, preferujeme rodinnou atmosféru i rodinný přístup k dětem. 

V současné uspěchané době se stále více zaměřujeme na podporu kamarádských 

vztahů mezi dětmi, učíme se navzájem pomáhat si a respektovat zájmy a práva 

druhého. A daří se nám to, ve školce jsme „príma parta“.  

 

A teď malá hádanka…. 

 

Dokážete odhadnout, kolik dětí absolvovalo naši mateřskou školu ?   

    Neskutečných 1 422 dětí, některé se k nám nyní vrací již se svými dětmi. A 

co teprve, když nás tito tátové a mámy osloví: „Ahoj teto, poznáváš  

mě?“ V tuto vzácnou chvíli si člověk uvědomí, že naše práce a láska k dětem 

nebyla marná a stála za to! 



A  na závěr  některá povedená moudra našich dětí…..  

 

 

„ Paní učitelko, mě se to nějak zarubilo…“ ( oblečení rubem nahoru) 

„ Mezi jarem a zimou je třeba zima a jaro.“ 

„ Já bych chtěl k pití pokakolu.“ 

„ Když jsme hráli pomping, tak jsem udělala calto .“ 

„ Kluci, vy neumíte vůbec chodit rychle!“ „Teto my nejraději chodíme autem.“ 

„ Mě bolí nohy až na zem.“ 

„ Měla jsem obřinu na koleně.“ 

„ Teto, my dneska ve školce vyráběli tatínky.“ ( malovali tatínky) 

„Co potřebuje tatínek ke své práci?“ ….   „Peněženku!“ 

 

„Janičko, nemluv při obědě.“ „ Teto, ale já si přeci musím procvičovat tu 

logopedii!“ 

 

„ Podívej, jaký jsem nakreslil kytičky pro maminku.“ 

„No ty jsou krásný a teď nakresli obrázek pro tatínka.“ 

„ To nemusím, oni si to budou střídat!“ 

 

Ze světa zvířátek: 

„ To je teto, motorožec.“ ( nosorožec) 

„ Teto a vletěla jim do okna vosa pálená.“ 

Husa má…….houserátka. 

Mládě koníka je ……..hříbeček. 

 

Povolání : 

„ Kdo maluje? “   „malovač“ 

„ Kdo šije šaty?“    „Paní  oblečinka.“ 

„Kdo peče cukroví?“   „Paní pečovnice.“ 

„ Co se dává do pece?“  „Děti!“ 

„Kdo pracuje se dřevem?“  „Řežec, truhlík, truhlíř, truhelník.“ 

„ Kdo potřebuje na práci kladívko?“  „Datel.“ 

„Kdo staví dům?“ „Táta, betovník.“ 

 

A co popřát naší školce k jejím 30. narozeninám? 

 

MILÁ ŠKOLIČKO, 

PŘEJI TI JEŠTĚ DLOUHÁ LÉTA TVÉHO TRVÁNÍ, SPOUSTU 

HODNÝCH A ZVÍDAVÝCH DĚTÍ, SPOKOJENÉ RODIČE A STÁLE 

NADŠENÉ ZAMĚSTNANCE. 

 

Za kolektiv MŠ Řitka napsala Naďa Fausová   


