
Školní rok 1991-1992 

Letos byla mateřská škola otevřela pro 63 dětí, které byly umístěny ve třech 
třídách. 

  
Rozdělení tříd: 

I. třída:     KŘESŤANSKÁ - 15 dětí 
                Marie Burkartová 

 

II. třída:    SMÍŠENÁ pro děti od 2 – 7 let 
                Jana Vlčková                                     

                Jindřiška Maršánová (do března), Helena Dědková (od března) 
 

III. třída:    SMÍŠENÁ pro děti od 2 – 7 let 
                  - s prvky dramatické výchovy 

                  - se základy německého jazyka 
                  Dana Vláčilová 

                  Vítězslava Benešová 
  

Provozní zaměstnanci:  
vedoucí školní jídelny    Jarmila Macků - nově 

vedoucí kuchařka          Marcela Binderová 
kuchařka                      Božena Procházková, Marie Lanczová  

školnice                        Hana Haluzová 

uklízečka                      Zdena Schmerglová 
  

V tomto školním roce jsme ve všech třídách pracovali s dětmi od 2–7 let. 
Sourozenci či kamarádi mohli spolu chodit do jedné třídy. 

Křesťanská třída měla svůj vlastní program, pracovala podle 
„SEDMIKRÁSKA“ a paní učitelka Marie Burkartová byla každé dopoledne u 

svých dětí. Na spaní se děti dělily do ostatních tříd. 
Ve II. třídě paní učitelka Maršánová seznamovala děti s jógou. V březnu 

1992 odešla do Hříšnice a na její místo se vrátila paní učitelka Helena 
Dědková. 

Ve III. třídě paní učitelka Vláčilová spolu s paní ředitelkou svou práci 
postavily na dramatických hrách a divadélku, které bylo pro děti velice 

přitažlivé. Paní ředitelka Benešová seznamovala skupinu 18 dětí se základy 
německého jazyka. Děti přivítaly uvolnění režimu, rády si hrají a vyvíjejí 

činnosti, které si samy vyberou. 

  
Logopedie  

V tomto školním roce napravila paní Burkartová hlásky u 16 dětí. 
  

SRPŠ 
Vybírali jsme 30 Kč příspěvek. Děti navštívil kouzelník v MŠ, jeli jsme na 

divadlo do Dačic a na závěr školního roku jsme byli s nejstaršími dětmi 
v ZOO Jihlava. 



Uskutečnily se 4 schůzky SRPŠ a 1 beseda pro rodiče. 
  

MDD v mateřské škole využilo 186 dětí, týden otevřených dveří 26 

rodinných příslušníků. 
 

Zdravotní stav časté onemocnění horních cest dýchacích, neštovice ve 
dvou vlnách a několik spálových angin. MŠ je v kontaktu se školní lékařkou. 

Tato každý týden potvrzuje jídelní lístek, podle potřeby řešíme vzniklé 
zdravotní problémy. Všem dětem byl prohlédnut chrup a podle potřeby 

ošetřen. 
  

Prázdninový provoz byl již společně s I. MŠ. Probíhal rekreační formou a 
docházelo v průměru 52 dětí. MŠ byla uzavřena od 15.7. po dobu tří týdnů. 

Vzhledem k tomu, že od 1.7.1992 byly I. a II. MŠ spojeny, byl vyhlášen 
konkurz na místo ředitelky na nově vznikající MŠ ve Slavonicích.   

  
Konkurzní komise potvrdila do funkce ředitelky mateřské školy 

Vítězslavu Benešovou. 
 


