
FACEBOOK 
 
Dnes 15. 10. 2021 nám přišlo psaní. Píše maminka chlapce, který k nám dochází do školky. Je 
to soukromé, ale nemůžeme nesdílet. 
 
“ Dobrý den, možná to ani není vhodné a možná právě ano. V každém případě bych si přála, 
abyste věděli, že můj „speciální“ syn začal docházet do speciální třídy na MŠ Exil. Adaptace 
proběhla skvěle a citlivě, paní učitelky se skvěle na něj napojily a během krátké doby už 
spolu podnikají výlety. Není týden, kdy by i přes náročnost péče o takové děti nepodnikla 
tato speciální třída výlet, v tomto týdnu dokonce i dva, a to z mého pohledu velice náročné – 
cesta MHD apod. – krmení kačen na statku včera a dnes návštěva Žirafa parku. Od příštího 
týdne začíná plavání. 
Co tím chci říct?: měli jsme možnost vyzkoušet dva druhy péče: péče vyhlášeného stacionáře 
v MS kraji x péče MŠ Exil. Stacionář – spojení sociálních a zdravotních služeb (placených, 
velmi finančně nákladných), který udělal dobrou službu po té fyzické stránce, avšak jen po té 
fyzické x MŠ Exil – velmi intenzivní práce po stránce socializace, sebeobsluhy, „normálního 
chodu života“, každou minutu se mu někdo věnuje a učí ho, co se asi normální, neurotypické 
děti neučí, protože to přijde tak nějak samo přirozeně, dále trénují s ním schody, stabilitu na 
různých herních prvcích, opičích dráhách apod., takže se vlastně i jedná o takové 
„rehabilitace“. Nezapomínají ani na rodiče – posílají videa a fotky, takže „i takový kámen“ 
(jen naoko) jako já musí potlačit slzičku při pohledu na ně (kecám, protože o slzičky tak 
úplně nejde, vždycky se rozbulím). 
Osobně lituji, že jsem na MŠ Exil nedala syna dřív, byli bychom „hlavou“, mentálně už úplně 
někde jinde. To asi možná rodič normálního dítěte nepochopí. Ale co je víc, než si přebírat po 
práci usměvavé dítě, které jsem si předtím ze stacionáře přebírala většinou uplakané, a 
zároveň vědět, jak intenzivně, každou minutu se tam s ním pracuje, učí jíst a chodit na WC, i 
když „to dřív nešlo“, poprvé šlápl do pedálu na lopedu (speciální tříkolka), atd.…? Odpovím 
stručně: NIC, já nic jiného nechci než spokojené dítě. Je rozdíl „pracovat s dítětem“ a 
„pracovat s dítětem“. Dá se všelijak, ale na MŠ Exil velmi dobře chápou a vnímají 
individualitu „jiného“ dítěte a tak nějak přirozeně. Vím, že MŠ Exil je poklad a je to hlavně v 
těch lidech, a opravdu mi nevadí „to sdílet“ i dále. 
Závěr: výborná školka, naprosto bezkonkurenční, velmi chválím, a to je slabé slovo, skvělou, 
naprosto geniální péči učitelek ve speciální třídě MŠ Exil, vážím si jejich citlivého přístupu a 
hlavně té neskutečné intenzivní péče nebo spíše dřiny s dětmi se speciálními potřebami, 
mají můj obrovský lidský obdiv. MŠ Exil je poklad, který jsem měla celou dobu za rohem, a 
jsem ráda, že tam syn může docházet. Pěkný den přeji……..“ 
Děkujeme za poděkování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



REAKCE RODIČŮ NA FACEBOOKU 

•  

o Aja Dvořáčková 

Krásně napsáno a mohu jen souhlasit. Nejlepší školka co jsem mohla vybrat. Veškerý 
personál skolky je užasný a skvělý. A z osobní zkušenosti vypichnu žlutou třídu za své dve 
deti, protože jde vidět, že to pro po paní učitelky a asistentky neni práce, ale poslání 

 

Olga Faltýnková Vilášková 

Naprosto s paní souhlasím  tato školka je poklad  a děti v ní dělají obrovské 
pokroky  nikdy bych si nemyslela, že od dítěte, které bylo duchem úplně jinde, pije jen z 
miminkovske lahve, chce jíst jen rohlíky, je neustále na plenách jsme udělali velký kus 
práce a syn už řeší hlavně socializaci  za rok má jít do školy a já díky této školky to vidím 
velmi pozitivně  

Kamila Zembolová 

100% souhlasím. I po pěti letech, dcera vzpomíná na školku, delfinkovou tridu a holky z 
naší skolky Dnes se s nimi setkala v Žirafe a byla velmi ráda, že je videla. 

Přední fanoušek 

Brázdilová Hana 

Paní vyjádřila to co cítíme všichni.Jediné čeho taky lituji je,že jsme nechodili hned od 
začátku.Všechny paní učitelky,asistentky i všichni zaměstnanci jedou ve stejném duchu 
jako my -rodiče:starat se,vychovávat,učit ..a dát dětem tolik lásky kolik jen jde.Děkujeme.

 

Renata Hrušková Zitterbartová 

muzu jen souhlasit, pro me osobne jako pro rodice byla tato skolka srdecni 
zalezitost...timto zdravim vsechny pani ucitelky  

Dagmar Dedrle Vavrošová 

Skvělé! Je to jen v lidech! 

Pozastavit GIF 

https://www.facebook.com/aja.dvorackova.7?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzkxNzI0MjI4MTczMDA%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olca.vilaskova.9?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzcwNzU0MTMwMjcwMDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/kamila.zembolova?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzUzNTM0NzMxOTkxOTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/brazdilova.hana?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ4NjQzNjMyNDgxMDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/renata.h.zitterbartova?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ2MzEzMzk5MzgwNzU%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/dagmar.dedrlevavrosova?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzUzMDYyODMyMDM5MTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R


 

Tenor 

 

 

Věrka Janková Machulová 

Tato školka je úplně nejlepší. Co nám dala do života, nedokážu ani vyjádřit. Synové jsou již 
v páté třídě, ale na skolicku stále vzpomínáme s úctou a velkým respektem. 

Lucie Čechová Kročková 

Ano, také souhlasím , školku bereme jako rodinu, je to srdeční záležitost a důležitý start 
pro dítě, rodiče a moc děkujeme , že tento start, můžeme prožívat na této školce ještě 
několik let.  

Zuzana Fojtíková 

Ano ano...tahle Mš Exilu nám byla osudnou a s Andy udělali kus práce a vlastně i se mnou. 
Jako mamkou totálně vyčerpanou. Kávičky v suterénu. Skvělý pokec s dalšími rodiči atd... 
nikdy nezapomeneme. Andy je už 3rokem na ZŠ Těšínske ale vzpomínáme neustále  

Martin Jana Telvakovi 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia1.tenor.co%2Fimages%2F19312831dc38b7faeb44079a1ecaaeda%2Ftenor.gif%3Fitemid%3D14171960%26fbclid%3DIwAR1iGUYxSc5p30acXv9_kd2RX5CTafcAFPkM0osmJ91k73SQOMuJ3FoSH3w&h=AT2G4oyNXDiTD4WnDdyQsHnB9riyetJvCr8LFxQn-NKpU4JUC8IbIKOdxaRXtyRnVGnaY-8CNUb9jevX84SU3rs6Oug14vqOi6nXSeZUtaZrbrqslNMB0uxmhb91byZZTAEU4K133p8ulBkj&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XtzjTzeCio7XUr8fIUK-rGbUFfGxO6J0f_WngbwQ08Y-FkXqc-UBOAi3rEk72W_O5yoKGiuQxEtOS-l2od7AwZg_BwSNOatn7U04wB3nHFz-zaPan1lOj0QVTciN5mcGoWVtP6v7dllp6FbC_pLNtOj42HqRv7Wq65YxYfluJd81hQz2STRVQRT6JdA-BoQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedia1.tenor.co%2Fimages%2F19312831dc38b7faeb44079a1ecaaeda%2Ftenor.gif%3Fitemid%3D14171960%26fbclid%3DIwAR1iGUYxSc5p30acXv9_kd2RX5CTafcAFPkM0osmJ91k73SQOMuJ3FoSH3w&h=AT2G4oyNXDiTD4WnDdyQsHnB9riyetJvCr8LFxQn-NKpU4JUC8IbIKOdxaRXtyRnVGnaY-8CNUb9jevX84SU3rs6Oug14vqOi6nXSeZUtaZrbrqslNMB0uxmhb91byZZTAEU4K133p8ulBkj&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XtzjTzeCio7XUr8fIUK-rGbUFfGxO6J0f_WngbwQ08Y-FkXqc-UBOAi3rEk72W_O5yoKGiuQxEtOS-l2od7AwZg_BwSNOatn7U04wB3nHFz-zaPan1lOj0QVTciN5mcGoWVtP6v7dllp6FbC_pLNtOj42HqRv7Wq65YxYfluJd81hQz2STRVQRT6JdA-BoQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009698588092&comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ3NDg5NzMyNTk2NDU%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/lucie.c.krockova?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ3NDM2MDMyNjAxODI%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/zuzana.fojtikova.566?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ1NDA0NTY2MTM4MzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/MSexilu670?__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/jana.telvakova.98?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ3NTg1NDY1OTIwMjE%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R


Souhlasím souhlasím MŠ exilu a hlavně paní učitelky nejlepší  

Martina Prokopová 

Nádhera! Paní to nemohla vystihnout lépe. Jsem šťastná za to, že v této školce pracují 
takoví profíci, lidé se srdcem na právem místě a vykonávají absolutní maximum pro děti, 
které jsou “jiné”, ale i “normální”. A to štěstí v očích našeho syna, když nám doma vypráví, 
co v daný den dělali. Klobouk dolů, jste opravdu skvělí!!!  Děkuji. 

Michaela Schnittová 

Naprosto s maminkou souhlasím, jsem ráda že jsem naší dceru nemučila hned začátkem 
jinýma školkama nebo stacionářema a naskytla se nám možnost jí dát do speciální třídy v 
necelých 3 letech( je zařijová). I když od Pondělí do čtvrtka nadavam na tu cestu, protože 
to máme daleko  kvůli té péči nám to za to stojí.  

Veronika Pokorná 

Krásné! Máme dceru v běžné třídě a jsme také nadšení  

Danuše Lewinská 

Krásné, dojemné, upřímné a hlavně pravdivé a zasloužené 

Tereza Benešová 

Školka Exilu opravdu skvělá práce, a to nejen ve speciálních třídách. I puberťáci s láskou na 
školku vzpomínají  

Eva Berešová 

Nadhera....a souhlasim...nejlepsi skolka!!!!  

Ivona Hammerová 

Souhlasím  

Petra Kantková 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012860259711&comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzU3MzM1NjY0OTQ1MTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/michaela.orsagova.5?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ1MTI3MzY2MTY2MDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/veronika.dolezelova.16?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ0ODY4Njk5NTI1MjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/danuse.lewinska?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ2MzM4OTY2MDQ0ODY%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/tereza.gavlikova?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzUyMDkzNjY1NDY5Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/materska.skola.165?__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/eva.beresova.73?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ2MDQ2ODk5NDA3NDA%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ivona.dvorackova?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0NDE2NDM2NjI2MjMyXzQ1MzQ0NDc4ODk5NTY0MjA%3D&__cft__%5b0%5d=AZV-Dlp6L1XbWfMQ0gf7QdI3ioBNWAN7RSCKgGdg1Xd7Hr-ER36_69l8sD6pOC2C28g_GjjowEjVAT4ShOc3sAwMfi4hno1PMUgwvh13sUz6l_2qWTyUjY7ZxHTxICYw16AbGobE0TtamrCD9Eqef-Tf5jguJv4bB_Fzm2y2CpTKOA&__tn__=R%5d-R
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