
Školní rok 1989 - 1990 

I tento školní rok jsme zahájili u nejstarších dětí za účasti paní ředitelky 
Věry Řepové ze závodu Otavan, zástupců MNV, SPOZ a SRPŠ. Do naší MŠ 

přišlo v letošním roce 31 nových dětí a celkový počet činil 71 dětí ve třech 
třídách. 

  
Rozdělení do tříd: 

I. třída:       Kubalová Dagmar 

                  Valentová Marta            3 – 4 leté děti: 22 
II. třída:      Vlčková Jana 

                  Vláčilová Dana               4 – 5 leté děti: 26      
III. třída:     Burkartová Marie 

                  Benešová Vítězslava       5 – 6 leté děti: 25 
  

S přicházejícím zářím 1989 ukončila pracovní poměr na naší škole Vilma 
Sedláčková a odešla do Prahy. Od září do konce ledna nám vypomohla 

důchodkyně paní Marta Valentová. Od března do června jsme pracovali bez 
jedné paní učitelky. Z tohoto důvodu byl odpolední provoz MŠ jen ve dvou 

třídách a byl pro všechny učitelky náročnější. 
  

Provozní zaměstnanci 
vedoucí školní jídelny:   Jiřina Špringerová 

vedoucí kuchařka:        Marcela Binderová 

 
samostatné kuchařky:   Marie Lanczová, Božena Procházková 

školnice:                      Hana Haluzová 
uklízečka:                    Zdeňka Schmerglová 

  
Výchovná práce se do listopadu přidržovala Programu výchovné práce pro 

jesle a mateřské školy. S politickým převratem se i do mateřských škol vrací 
uvolnění a umění pedagogovo rozvíjet přirozenou potřebu dětí. 

Pro SPOZ jsme zajišťovali program na „VÍTÁNÍ NOVOROZENCŮ DO ŽIVOTA“ 
a v KLUBU DŮCHODCŮ pro staré občany města. 

Dvakrát ročně jsme pro rodiče našich dětí zorganizovali BURZU DĚTSKÉHO 
ODÍVÁNÍ A OBUVI, která se těšila velkému zájmu. 

Další akce pro rodiče byly HODINY OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ v jednotlivých 
třídách. 

  

Spartakiádu s předškolními dětmi nacvičovali MARIE BURKARTOVÁ a 
VÍTĚZSLAVA BENEŠOVÁ. Vystupovali jsme s touto skladbou na ŠKOLNÍ 

AKADEMII a několika dalších veřejných akcích. 
Spolupráce se ZŠ vrcholila opět v období zápisu dětí do 1. tříd. Vyšetření 

školní zralosti jsme doporučili sedmi dětem a všem byla, po vyšetření a na 
základě souhlasu rodičů, odročena docházka do školy. 



Otázka spolupráce MŠ a JESLÍ musí být řešena, neboť v jesličkách zůstávají 
často děti starší 3 let, přestože pro ně je k dispozici škola mateřská. 

Kladně hodnotíme akce MÍSTNÍ LIDOVÉ KNIHOVNY, neboť nám její 

pracovnice nabídla témata, na která je ochotna udělat pro děti besedu. Pro 
každou věkovou kategorii jsme měli pěknou návštěvu v MLK. Poděkování 

patří i LŠU, která pro naše děti připravila tři výchovné koncerty. Byl u nás 
proveden i průzkum hudebnosti a vybrány děti do LŠU pro příští školní rok. 

  
Zdravotní stav dětí byl dobrý. Žádná hromadná infekce zde neproběhla. 

Děti nejčastěji onemocněly na záněty horních cest dýchacích a v jarních 
měsících chřipkami. 

  
Prázdninový provoz 

I o prázdninách jsme měli stav dětí na dvě třídy. Mateřská škola byla 
uzavřena tři týdny. 
 


