
Školní rok 1990-1991 

Tento školní rok si zahájila každá třída samostatně se svými učitelkami. 
  

Rozdělení tříd: 
I. třída:             Marie Burkartová                     24 dětí 

                        Eva Kamišová (absolventka gymnázia) 
II. třída:            Jana Vlčková                          22 dětí 

                        Vítězslava Benešová 

III. třída:          Dana Vláčilová                        24 dětí 
                        Kamila Štěrbová (absolventka SPgŠ) 

  
Opět v řadách učitelek nastaly změny. Dagmar Klubalová odešla do Prahy. 

Přišla Kamila Štěrbová, absolventka SPgŠ v Prachaticích. Dlouho jsme 
nemohli sehnat šestou učitelku, ale po nepřijetí na vysokou školu projevila 

zájem Eva Kamišová – nekvalifikovaná učitelka z Dačic, která projevila o 
práci zájem. 

  
V tomto roce se v naší práci objevují již nové prvky, a to jak 

příležitostně křesťanská výchova, prvky jógy, náprava vadného 
držení těla a seznamování dětí se základy německého jazyka. 

Rodiče projevili zájem o všechny tyto alternativy, a proto zvažujeme 
o otevření tříd s tímto zaměřením. 

  

 
Provozní zaměstnanci: 

vedoucí školní jídelny:     Jiřina Špringerová 
vedoucí kuchařka:           Marcela Binderová 

kuchařka:                       Božena Procházková, Marie Lanczová 
školnice:                         Hana Haluzová 

uklízečka:                       Zdeňka Schmerglová 
V tomto školním roce vařily paní kuchařky jídlo i pro I. MŠ na náměstí Míru. 

Celkem tedy 148 dětských a 18 dospělých jídel. 
  

Výchovná práce 
s dětmi byla prováděna na základě stanovených cílů v jednotlivých třídách. 

Děti dostaly více prostoru pro hry a každá učitelka měla možnost naplánovat 
si takovou koncepci, kterou považovala za vhodnou pro její kolektiv. Tuto 

potom předložila pedagogické radě, která ji odsouhlasila. Snažili jsme se 

navrátit děti více k přírodě a učili jsme je na jejich vlastních pozorováních a 
poznatcích. 

Kromě jiného děti absolvovaly lyžařský a plavecký výcvik, učily se bruslit a 
1x týdně pracovat tělovýchovný kroužek se základy gymnastiky. 

Ve všech složkách dominovala fantazie, tvořivost, přirozenost. Zabývali 
jsme se rozvojem grafomotoriky. 

  



Pro rodiče 
SRPŠ zorganizovalo naše zařízení 2x ročně „BURZU DĚTSKÉHO ODÍVÁNÍ“, 

jeden zájezd, navštívili jsme 6 kulturních pořadů. Rodičům jsme udělali 

4 schůzky a 2 přednášky pro rodiče, jejichž děti opustí MŠ. 
Týden otevřených dveří využilo 19 rodin k tomu, aby si spolu se svými 

dětmi pohráli v jejich třídách. 
 


