
Mgr. Jana Korecká 
Vedoucí odboru školství pro MC: Praha 5 
nám. 14. října 1381/4 
150 22, Praha S 

Vážená paní Mgr. Korecká, 

Tomáš a Kristýna Odcházelovi  

obracíme se na vás kvůli neklidné situaci v MŠ Kroupova (Mateřská škola, Praha 5- Smíchov, Kroupova 2775, dále jen 
MŠ), přičemž tento dopis a naše jednání je čistě soukromou záležitostí. 

Jako členové Spolku rodičů při Mateřské škole Kroupova, z. s. (dále jen SRPŠ) jsme si kolektivně odhlasovali, že 
hlavním cílem SRPŠ, je především seznamování vedení MŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů formou 
dialogu, podílení se na jejich řešení atp. Bohužel se v posledních měsících začali někteří rodiče vyjadřovat v různých 
skupinách na sociálních sítích poměrně agresivně na úkor dobrého jména MŠ. Zároveň vedení SRPŠ na poslední 
schůzi 31.5.2022 vyeskalovalo celou situaci tak, že se v závěru schůze hlasováním schvaloval požadavek členů SRPŠ 
na odvolání ředitelky MŠ paní Mgr. Zuzany Legnerové a rozvázání pracovního poměru s dalšími pracovníky MŠ. Náš 
nesouhlas se závěry schůze jsme vyjádřili osobně přímo na dané schůzi SRPŠ. Touto cestou bychom se chtěli mimo 
jiné vymezit vůči způsobu jednání těch rodičů, kteří využívají sociální sítě pro vlastní zviditelněni, šíření neúplných 
informací a ovlivňováni názoru nejen ostatních rodičů dětí z MŠ, ale také v rámci širší komunity v bezprostředním 
okolí MŠ. 

Naše dcera navštěvuje MŠ Kroupova od září 2020, kdy nastoupila do třídy Berušek, v tomto školním roce chodí do 
třídy Sluníček. Vzhledem k tomu, že máme srovnání i s jinými mateřskými školami v rámci Prahy, musíme 
konstatovat, že naše MŠ nabízí vysoký standard, který si zachovala i v nelehké době proticovidových opatření. 
Vážíme si především přístupu pedagogického personálu, který zajišťuje přirozené zapojování dětí do her a podílí se 
tak na rozvoji prosociální komunikace a spolupráce mezi vrstevníky. Díky pravidelným kulturně-vzdělávacím akcím 
MŠ zprostředkovává prožitkové učení, což naši dceru velice obohacuje. Oceňujeme časté pozorování přírody a pobyt 
dětí venku. Jsme spokojeni i se stravováním v MŠ, dceři jídlo chutná a nikdy si na nic nestěžovala. Nabídka zájmových 
kroužků a dalších aktivit (např. různě zaměřené sportovní výcviky) zahrnuje mj. pravidelnou výuku anglického jazyka, 
což považujeme za velice moderní přístup ze strany vedení MŠ. 

U naší dcery jsme zaznamenali za uplynulé dva roky prokazatelný rozvoj samostatnosti, grafomotorických 
schopností, ale také kulturně hygienických návyků. Dcera chodí do školky ráda a doma vypráví mnoho kladných 
zážitků. Předškolní vzdělávání je pro nás i naši dceru velice důležité. Vážíme si práce paní feditelky i ostatních 
pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ. Věříme, že se celá situace uklidní a nebude přistoupeno k žádným 
nuceným personálním změnám. 

Děkujeme za váš čas a přejeme hezký den. 

V Praze dne 15. 6. 2022 

Bc. Tomáš Odcházel, Dis
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Mgr. Kristýna Odcházelo 




