TÉMA ČÍSLA—ROZHOVOR S ŘEDITELKOU MŠ
Mateřská škola v Hovorčovicích se nachází na rohu
Bořanovické
a
Líbeznické
ulice.
Kapacita je 88 dětí, v současné době je mateřská
škola plně obsazena. V našem rozhovoru jsem
oslovila novou paní ředitelku, Mgr. Janu Hirkovou.
Paní ředitelko, jste ve funkci od 1.
července 2013. Můžete se nám krátce představit?
Dobrý den, nástup na pozici ředitelky
v mateřské škole Hovorčovice je pro mě
návratem k mé původní profesi. Vystudovala jsem střední a vysokou pedagogickou školu a svou učitelskou profesi jsem
si později rozšířila i o ekonomické vzdělání a praxi
v auditorské firmě. Myslím si, že právě kombinace obou
typů vzdělání i dlouholetá praxe pro mě budou na pozici
ředitelky v mateřské škole velmi přínosné.
Jaké byly vaše první kroky v této pozici?
K předání funkce došlo již v posledním červnovém týdnu
a proběhlo víceméně bez problémů, pokud pominu absenci jakékoliv elektronické dokumentace. Přestože byla
škola v době letních prázdnin uzavřená, bylo nutné
ihned začít řešit provozní záležitosti, zejména vzniklou
personální situaci, protože ještě před mým příchodem
podalo celkem 5 zaměstnankyň mateřské školy výpověď. Další velkou akcí bylo malování vnitřních prostor
budovy, zejména vstupního prostoru a schodiště, které
působily, nezlobte se, že použiji tento výraz, příliš ponuře. Přesto, že budova zvenku působí velmi dobře, každý,
kdo do ní o prázdninách během provádění úprav vstoupil, byl překvapen neutěšeným stavem interiéru v původní části budovy. Bylo nutné opravit celou řadu
„drobností“, které se zřejmě již delší dobu neřešily –
například opravy podlahových krytin, oprava elektroinstalace, dětského nábytku, apod. Bohužel se potýkáme i
se skrytým zatékáním do budovy, to jsme reklamovali u
firmy, která prováděla stavební práce při přístavbě MŠ.
Některé ze zmíněných reklamací se řeší již od roku
2011, což je pro mne dosti nepochopitelné. V tomto
ohledu bych ráda nastavila jiný a účinnější způsob řešení technických nedostatků budovy, protože bych nerada,
aby závady tohoto typu jakýmkoliv způsobem negativně
ovlivnily zdraví našich dětí. Částečně jsem se také snažila prostory mateřské školy dovybavit, avšak vzhledem
k tomu, že se letos mohu pohybovat pouze
v mantinelech již schváleného rozpočtu, budeme se této
oblasti věnovat spíš v následujících letech. Ráda bych na
tomto místě poděkovala vedení obce, které nás v plné
míře v naší situaci podporuje a spolupráce je opravdu
konstruktivní. Pokud by někdo z řad veřejnosti mohl
pomoci naší škole sponzorským darem, budeme Vám
velmi vděčni. Mějme na paměti, že investice vložená do
dětí je tou nejlepší investicí.
S odchodem bývalé paní ředitelky došlo, jak jsem se již
zmínila, současně i k odchodu dalších 5 zaměstnankyň,
což byl citelný zásah do kolektivu, když si uvědomíme,
že nás ve škole pracuje celkem 13. Proto bylo nutné
okamžitě zahájit personální doplnění. Zájem vysoce
předčil naše očekávání, takže bylo skutečně z koho vybírat. Do konce prázdnin byl náš kolektiv opět kompletní
a připravený na nový školní rok. Myslím, že volba byla
dobrá, protože první školní měsíc ukázal, jak se všichni
zaměstnanci dokážou nadchnout a semknout pro dobrou
věc a zároveň mají svou práci rádi.
Chystáte v novém školním roce nějaké zásadní
změny?
Myslím, že zásadní změnou byl již pocit při příchodu dětí

a rodičů první den do školy, kdy změny v interiéru byly
hodnoceny
velmi
pozitivně
a
s
překvapením.
S příchodem nových zaměstnanců samozřejmě přicházejí i nové nápady, styl práce, nová pravidla, ale nepředpokládám, že by mělo dojít k nějakým dramatickým
změnám. Velmi důležitá je informovanost rodičů o veškerém dění ve škole, tu jsme vylepšili častou a pravidelnou aktualizací našich www stránek, které také prošly
grafickou změnou včetně změny loga naší školy. Upravili
jsme například i skladbu školního jídelníčku. Ve spolupráci s novou vedoucí kuchařkou a hospodářkou školní
jídelny jsme doplnili jídelníček zejména o ovoce a zeleninu s vyřazením jídel pro malé děti absolutně nevhodných. Abych byla konkrétní, tak budu jmenovat např.
frankfurtskou polévku, smažené rybí prsty, perník
z prášku, umělý citrón, apod. Změna na sebe nedala
dlouho čekat, dětem jídlo chutná a pochvaly sklízíme i
z řad rodičů, a to nás velmi těší. Dále dětem nabídneme
kvalitní kulturní představení během celého školního
roku, pro rodiče pak výbornou přednášku o neurovývojové terapii dětí. Do našeho programu jsme nově
zařadili jógu pro děti, opět budeme navštěvovat solnou
jeskyni a plavání, za kterým už nebudeme muset jezdit
do Neratovic, zpracováváme nyní nabídku volnočasového centra v Měšicích, kde jsou podmínky pro předškolní
plavání opravdu ideální.
V minulém období škola nabízela různé zájmové
kroužky. Jaká je nabídka v tomto školním roce?
Pestrost kroužků jsem se snažila zachovat a rozšířit.
Nabízíme dětem keramiku a výtvarné tvoření, angličtinu, jógu, flétnu a muzicírování. Zájem ze strany rodičů
byl velký a kroužky se velmi rychle zaplnily. Poslední
volná místa ještě zbývají v kurzu flétny a muzicírování a
já bych je ráda Vaším prostřednictvím nabídla i dětem,
které mateřskou školu nenavštěvují. Případní zájemci
najdou informace na internetových stránkách naší školy.
V současné době máme rozjednaný i dramatický a logopedický kroužek. Všechny kroužky vyučují kvalitní lektoři, již v červnu jsem se zúčastnila „inspekčních hodin“
všech nabízených kurzů a musím říci, že vybraní lektoři
jsou pro naše děti opravdu zárukou kvality.
V minulosti v mateřské škole probíhaly i aktivity
určené pro veřejnost. Bude tomu tak i nadále?
Jistě. Tyto kurzy pořádá Občanské sdružení Hovorčovice
a probíhají v odpoledních hodinách a mimo provozní
dobu školy. Pro tento školní rok jsme se dohodli na pokračování kurzů bubnování. Probíhají každý čtvrtek jednak pro děti různých věkových kategorií, ale i pro dospělé – ti si k nám chodí zabubnovat ve večerních hodinách. Spolupráce probíhá bez problémů a jsem ráda, že
si vzájemně vycházíme vstříc. Otevřeni jsme i spolupráci se seniory v naší obci, pokud budou mít zájem využít
pro své aktivity prostory ve škole, rádi jim vyjdeme
vstříc.
Nedostatek míst v předškolních zařízeních je problém ve většině měst a obcí v celé republice, Hovorčovice jistě nejsou žádná výjimka… Máte nějaké představy či řešení, jak situaci s umístěním dětí
vyřešit?
Máte pravdu, v přijímacím řízení, které proběhlo
v březnu tohoto roku, bylo evidováno 59 žádostí na 28
volných míst. Na téma zvýšení kapacity jsme dlouze
hovořili s panem starostou. Nechtěla bych v tuto chvíli
slibovat nic konkrétního, protože všechny varianty závisejí na budoucích finančních možnostech obce i dalších
pokračování na str. 4
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okolnostech, které mohu já i vedení obce ovlivnit jen
zčásti. Možnost vybudování tzv. „kontejnerové“ mateřské školy jsme vzhledem k její finanční náročnosti a zároveň příliš krátké záruční době zamítli, jako další se
nabízí myšlenka využití budovy bývalé základní školy.
V tuto chvíli odborná firma provádí posouzení technického stavu budovy a vhodnosti jejího využití pro potřeby
mateřské a základní školy. Řešení celé situace je běh na
dlouhou trať, ale vůle nechybí, a tak si budeme držet
palce… Každopádně víme, že od příštího září by měla
být v Hovorčovicích otevřena soukromá mateřská škola,
což rodinám s dětmi opět velmi pomůže.
Jaké máte další plány do budoucna?
Kromě vyřešení převisu žádostí o umístění dětí do MŠ
bychom chtěli osázet a rekultivovat střešní zahradu,
která doposud ležela ladem a je jen plná plevelu, dále
chceme revitalizovat stávající zahradu naší školy a poskytnout v ní dětem při pobytu venku podnětnější prostředí. Vedle těchto plánů nám obec nabídla k využití

část pozemku, cca o velikosti 1 000 m2, která se nachází nedaleko naší školy. Na tomto prostoru bychom chtěli
ve spolupráci s Vámi všemi do budoucna zřídit přírodní
zahradu s hracími prvky. Prostor by byl využitelný pro
všechny obyvatele naší obce.
Máte nějaký vzkaz rodičům dětí, které budou docházet do mateřské školy?
Ráda bych je ujistila, že jsem také matka a jsem přesvědčená, že bez dětí nemůžeme zažít plnohodnotný
život. Náš nový kolektiv má mou plnou důvěru a vím, že
o děti budeme všichni pečovat s láskou a citlivě a zároveň se budeme snažit vytvářet takové motivační prostředí, na které budou děti rády vzpomínat. Současně
bych chtěla všechny rodiče požádat, aby se v případě
jakýchkoliv potřeb bez obav obraceli přímo na mě, mé
dveře jsou všem otevřené.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám hodně pracovních úspěchů.

