
Naše mateřská škola byla slavnostně otevřena 31. srpna 1976. A to znamená, že v roce 

2021 oslavila krásné výročí – 45 let své existence.  
Během těch dlouhých let se postupně rozvíjela a proměňovala až do současné podoby. Vystřídalo se zde 

bezmála 62 pedagogů a 61 nepedagogických zaměstnanců. 

V době jejího vzniku bylo ve třech třídách zapsáno celkem 89 dětí  (1.třída měla 29 dětí, 2. třída 30 dětí, 

3. třída 30 dětí). Školu postavil n. p. Bytostav. Slavnostnímu otevření školy a zahájení provozu předcházela 

zodpovědná příprava, do které se dle zápisu ve školní kronice, zapojili jak zaměstnanci školy, tak i rodiče 

zapsaných dětí. 

První ředitelkou školy byla Věra Prymusová, která zde působila od roku 1980 (4 roky). Vystřídala ji paní 

Marie Vašendová a v roce 1986 paní ředitelka Olga Čechová, která školu vedla neuvěřitelných 25 let (1986 

až 2011).  Díky ní získala škola „dobré jméno“ - zasloužila se o její rozvoj a zejména o poskytování 

předškolního vzdělávání na vysoké úrovni. V březnu 2011 získala od statutárního města Ostravy krásné 

ocenění a poděkování za dlouholetou a kvalitní pedagogickou práci v rámci oslav Dne učitelů. Od září 2011 

je ředitelkou školy Lenka Šebestíková, která zde předtím pracovala také 23 let jako učitelka. 

V září 2021 jsme oslavili 45. výročí založení školy a věříme, že přibývající roky nejsou škole na škodu, ale 

spíše ku prospěchu. Hledáme cesty, jak být školou která se neustále rozvíjí, posouvá a přináší dětem spoustu 

radostných a příjemných zkušeností. 

 

 

      
 

 

PERLIČKY ze života školy aneb, co nám prozradila ŠKOLNÍ KRONIKA:  
- 70. a 80. léta popisují život mateřské školy prostřednictvím typických akcí poplatných době – děti 

vystupovaly na besídkách, navštěvovaly síň tradic v MŠ Hornické, kladení věnců v Komenského sadech při 

příležitosti osvobození ČSSR, zažily i oslavy MDD formou branných závodů či promítání v kině Svoboda,   

- od roku 1982 kuchařky školní jídelny vaří rovněž pro další 4 školy, 

- od roku 1983 probíhaly pravidelné návštěvy dětské lékařky v MŠ (1x týdně!),  

- v roce 1983 byl průměrný počet dětí ve třídě 35, 

- v roce 1984 se děti zúčastnily celoměstské spartakiády nebo Školy v přírodě ve Zlatých Horách, 

- listopadové události v roce 1989 přinesly změny ve školství, škola byla odpolitizována, nastaly změny 

ve výchovně-vzdělávací práci, snížení počtu dětí ve třídách (cca 64 -75 dětí v MŠ) 

- od školního roku 1993/1994 došlo v MŠ k organizační změně – vznik věkově heterogenních (smíšených) 

tříd a rodičům bylo poprvé nabídnuto Poradní odpoledne (individuální konzultace s učitelkou), 

- od školního roku 1995/1996 se třídy již nečíslovaly, ale byly pojmenovány na třídu Sluníčkovou, 

Motýlkovou a Hříbečkovou (později změno na Květinkovou), 

- 8.7.1997 zasáhla školu živelná pohroma (na tu dobu nezvykle rozsáhlé povodně) a došlo k velkým 

škodám na majetku – přízemí školy bylo zaplaveno do výše 1 metru, 



- od 1.9. 1997 rodiče začali poprvé platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ (tzv. 

školné) a to ve výši 200,-Kč, 

- v roce 2000 zanikl Školský úřad Ostrava, a všichni zaměstnanci pracovali jako zaměstnanci Magistrátu 

města Ostravy, 

- od 1. 1. 2003 jsme se stali příspěvkovou, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz,  

- 23.5.2006  oslavila škola 30. výročí založení školy – proběhla zahradní párty na školní zahradě za účasti 

dětí, rodičů, všech zaměstnanců i pozvaných hostů,  

- v roce 2006 byly založeny naše první webové stránky,  

- na jaře 2013 byly ze školní zahrady odstraněny původní kovové hrací prvky (průlezky, skluzavky), 

které již nesplňovaly požadavky na bezpečné provozování dle platných norem, pomocí sponzorů a díky 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy jsme mohli začít s 1. fázi revitalizace školní zahrady – 

byly instalovány nové modernější prvky (Malá lanová dráha, pružinová houpadla, skluzavka z kopce), 

- na jaře 2014 započala úspěšná spolupráce s polským partnerem Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej  

Głubczyce a MŠO  Lechowiczova 8, v rámci přeshraniční spolupráce PL - ČR, který trvá dodnes – společná 

realizace projektů Račte vstoupit do pohádky, dále  3,2,1 start! (na jaře 2017), Společně! Razem! (na jaře 

2018),Pod jednou střechou (září až listopad 2019), Objevujeme svět techniky (podzim 2021),  

- během léta až podzimu 2014 prošla škola rozsáhlou revitalizací (výměna oken, zateplení, instalace 

vzduchotechniky a topení na chodbách, výměna zdravotechniky, instalace infrasauny) a dodatečně byla také 

opravena příjezdová cesta v areálu školy, díky této investici získala budova nejen na barevnosti zvenčí, ale 

došlo zejména k modernizaci a výraznému zvýšení komfortu uvnitř, školní rok 2014/2015 jsme začali 

v náhradních prostorech ve školní družině ZŠO Nádražní, protože termín dokončení rekonstrukce 

mateřské školy se posunul, 

- červenec až srpen 2017 byl ve znamení celkové výměny elektroinstalace, z důvodu poněkud 

komplikovanějšího průběhu této rekonstrukce, byla škola nucena zajistit prázdninových provoz (ve druhé 

polovině července) v náhradních prostorech – v MŠO Špálova, 

- během června až srpna 2018 proběhla kompletní revitalizace a modernizace školní zahrady, získali jsme 

tak zahradu vybavenou bezpečnými a moderními sportovními hracími prvky, upravené venkovní plochy 

vhodné nejen pro sport, ale i relaxaci, a to vše s přihlédnutím a zohledněním pohybu dětí mladších 3 let,  

- od 19.3. do 24.5.2020 byla škola v době nouzového stavu uzavřena, naše první zkušenost v podobě tzv. 

vzdělávání na dálku, a také nová zkušenost s pandemií – s hrozbou COVID-19,   

- školní rok 2020/2021 byl výrazně ovlivněn pokračující pandemií, běžný chod školy je značně omezen, jsou 

nařízena zvýšená hygienická a protiepidemická opatření, COVID -19 paralyzuje život celé země,   

- září 2021 – slavíme 45. výročí založení mateřské školy, která je stále krásnější a krásnější  - během 

roku 2021 dostala školka „nový kabátek“ – fasádu zdobí obrázky dětí, kolem vstupu a příjezdové cesty jsou 

vytvořená environmentální zákoutí, chodník má obnovené hravé motivy pro veselejší cestu do školky, třídy 

jsou moderně zařízené – barevné, vzdušné, plné květin… 

 

      


