
        
                                              rok 1990                                                                                rok 2012 
 
 

Naše milá školko ! 
     Dne 28.února 2012 uplynulo přesně 40 let od chvíle, kdy se poprvé otevřely Tvoje 
dveře a Tys mohla slavnostně přivítat první dětičky z Borových Lad a jejich okolí, kterým 
jsi poskytla a dodnes poskytuješ tolik potřebné zázemí. Ty nejlépe víš a pokaždé s údivem 
pozoruješ, jak se docela malé a vyjukané "batolátko" mnohdy se starostmi, co s plenkami  
a dudlíkem, mění v úžasného a šikovného předškoláčka. Se svými vrstevníky se učí poz- 
návat, jak je svět kolem nás krásný a zajímavý a jak je příjemné mít kolem sebe spoustu 
kamarádů. Ale také jak se bránit proti těm, kteří nám chtějí škodit a ubližovat, i s těmi 
se ti nejmenší  mohou v životě setkat. V tom je prostředí mateřské školy jedinečné  
a nenahraditelné. 
     Bezproblémový chod školičky by nebylo možné po celá léta zajišťovat bez kvalitního 
vedení a podpory tehdejšího místního národního výboru, pozdějšího obecního úřadu. Dík 
také patří všem bývalým i současným zaměstnancům, kteří se ve vzájemné souhře 
starostlivých učitelek, pečlivých školnic a výborných kuchařek  zasluhují o vytváření 
příznivého klimatu a pohodového prostředí, kde se děti mohou cítit dobře a v bezpečí.  
     Pojď si, školičko, se mnou prolistovat mateřinkové kroniky, do kterých paní ředitelky 
po celé dlouhé roky zapisovaly různá dění a významné události, a zavzpomínej se mnou 
na ta uplynulá léta... 
  

28.2.1972   "Slavnostní otevření " mateřské školy v Borových Ladech 
- Požární sbor Prachatice (člen kolaudační komise) však našel určitou závadu na ústředním  
topení, proto byl provoz školy  odložen z 1.3. na 6.3.1972 .  
 

Historicky první ředitelka MŠ : s. Zdeňka Hlinovská 
 

     2.5.1972  bylo otevřeno "jeslové oddělení" se 6ti dětmi a jeslovou sestrou s.Annou 
Chvátalovou , ve stejný den nastoupila na místo kvalifikované učitelky s. Marie Císa- 
řová. 
 

9.7.1972 se konala  brigáda na zabudování cvičebního nářadí - průlezky, kolotoč, 
houpačky na zahradě MŠ. Účast 13ti otců, 1 učitelky a několika vojáků PS. Z prostředků 
SRPŠ bylo nakoupeno pro brigádníky občerstvení ve výši 52,50 Kčs. 
 

30.9.1972 další brigáda na osázení prostranství před MNV břízami, smrčky a klečí.  
Vojáci z PS Pláně stromky vykopali a dovezli tyto stromky také na zahradu MŠ.  
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První děti MŠ:  R.Hušek, R.Košuh, P.Jaroš, R.Mikeš,  P.Navrátilová, R.Vávrová,F.Sitter a S.Vojtová 
 

     27.6.1974  se uskutečnil zájezd do Prahy. Státní lesy přispějí částkou 1.000,-Kčs  
a pojedou děti MŠ Kvilda (14)  a B.Lada (11). Doplatek uhradí SRPŠ. 
 
Školní rok 1978/1979 
 

      31.7.1978  skončila svou pedagogickou činnost s.ředitelka Z.Hlinovská a na její místo  
nastoupila s. Anna Hartlová. 
     V prvních dnech v měsíci září 1978 se celá budova MŠ malovala a za pomoci maminek 
bylo vše brzy uklizeno. Během měsíce října byla ložnice a herna MŠ vybavena novým               
nábytkem a kobercem (pozn. tento nábytek v MŠ sloužil až do roku 2010). 
     V březnu 1979 rozvazuje pracovní poměr pěstounka jeslového oddělení s.  M.Ducháč- 
ková a na její místo přichází s. Černá Alena (kvalifikovaná vychovatelka).  
 
Školní rok 1979/1980 
 

     2.1.1980   přechází s. A.Černá do třídy MŠ a na její místo přichází dětská sestra 
s.Zdeňka Ritterová. 
     1.6.1980  nastoupila s. A.Hartlová na mateřskou dovolenou. Jako nová s.ředitelka 
přichází    Jaroslava Novotná. 
     1.8.1980  odchází na mateřskou dovolenou s.A.Černá. Na místo s.Černé nastupuje  
s. Dana Caisová, čerstvá absolventka SPgŠ v Prachaticích. 
     V srpnu odchází ke Státním lesům a statkům vařit s.Rašková. Na její místo přichází  
Hušková Božena. Do kolektivu přichází opět s. Jirková Eva, která bude pracovat   
4,5 hod. v kuchyni a 2 hod. v jeslové třídě jako pěstounka. 
 
Školní rok 1981/1982    

Zaměstnanci MŠ: 
                               Novotná Jaroslava                    s.ředitelka 
                               Caisová Dana                    s.učitelka 
                               Ritterová Zdeňka                              dětská sestra 
                               Jirková Eva                                       pěstounka + pomocná síla 
                               Hušková Božena                               kuchařka 
                               Nechybová Dagmar          uklízečka 
                               Špačková Marcela          vedoucí stravování ( do 1.10.1981)             
                               Juřík Vladimír                                  topič  (od 1.10.1981) 
                               Heinzl Eduard                                  vedoucí stravování (od 1.10.1981) 
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V MŠ je zapsáno celkem 31 dětí , 22 v MŠ třídě, 9 v jeslích. 

 

     Školní rok 1981/1982 nezačal velmi dobře. Byla veliká nemocnost, takže přišlo i jen 
 9 dětí z celé MŠ. Objevili jsme vši a tak o zážitky v celé školce nebyla nouze.... 
 
Školní rok 1982/1983 
 

   V polovině prosince odešla s.Ritterová na mateřskou dovolenou a na její místo 
nastoupila s.Pomahačová. Do kuchyně nastoupila s. Ida Mikešová, důchodkyně, která 
nám již mnohokrát vypomohla, když škola potřebovala.  
    Při plnění programu výchovné práce využíváme též rozhlasu. Při odpoledním poslechu 
jsme se dozvěděli, že moskevský časopis "Sovjetskaja ženščina" vyhlašuje výtvarnou 
soutěž pro děti pod názvem "Dejte zeměkouli dětem". Obeslali jsme výstavu výtvarnými 
pracemi našich dětí z výtvarného kroužku, který je při naší mateřské škole (vedoucí 
Turečková, Novotná). V lednu nám přišla z Moskvy odpověď. Zařadili práce našich dětí 
do užšího výběru a o dalším nás vyrozumí. 
 
Školní rok 1985/1986 
 

V tomto šk.roce jsou v mateřské škole zaměstnány tyto soudružky a soudruzi : 
            

Ředitelka školy            J.Novotná 
Učitelka                       Z.Baňasová 
Sestra                          A.Konupková 
Školnice a ved.ŠJ        E. Jirková Ved. 
kuchařka                     S.Barantálová 
Pomocná kuchařka    D.Přibíková 
Topič                          J.Jirka 

                                     

A.Konupková, Z.Baňasová, S.Barantálová, 
E.Jirková, J.Novotná

 
     Do třídy MŠ bylo zapsáno 20 dětí ve věku od 2-6ti let, do jeslové třídy bylo prvně 
zapsáno 10 ročních dětí, protože to zájem obce vyžadoval. V příštím šk.roce se budou opět 
přijímat děti do jeslové třídy od 2 let, protože ONV Prachatice nemá finanční prostředky 
na pomocnou sílu do jeslí. 
 

(závěr tohoto školního roku) ...ovšem neloučili jsme se jen se školáky, ale i se s. Baňa- 
sovou, učitelkou, která se stěhuje do Berouna, a s. Konupkovou, pěstounkou, která se 
stěhuje do Sušice. Místo nich přijdou dvě absolventky pedagogické školy -  jednou z nich 
jsem právě já a to jsem ještě netušila, že se tímto můj život obrátí "naruby" a že po víc jak 
25-ti letech budu sepisovat tyto řádky !!! 
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Školní rok 1986/1987 
 

     Šk.rok 1986/87 jsme zahájili v přípravném týdnu, v srpnu. Společně se ZŠ, ŠD a MNV  
jsme si upřesnili úkoly, které nás v obci tento rok čekají. Dohodlo se, že se o oslavy MDŽ 
bude střídat MŠ a ZŠ, protože kinosál na MNV je těsný a při vystoupení dětí příliš hluku. 
Dále se MŠ zavázala, že bude připravovat vystoupení při vítání občánků v obci. S. Radka 
Vodenková, učitelka MŠ, se stala členkou SPOZ. 
 

Obsazení školy : 
                                      Jaroslava Novotná                    ředitelka školy 
                                      Radka Vodenková                     učitelka 
                                      Ivana Křístková                        učitelka 
                                      Libuše Morávková                    ved. kuchařka 
                                      Eva Jirková                               školnice, vedoucí škol.jídelny 
                                      Ivana Horáková                        pomocná síla v kuchyni a v jeslích 
                                      Josef Jirka                                 topič 
 

     Obě nové  učitelky, absolventky SPgŠ, se zapojily do dění obce. S.Vodenková, členka 
SPOZ, vede v ZŠ výtvarný kroužek, s.Křístková vede cvičení žen v obci, je předsedkyní 
SSM v obci, společně se s. Novotnou připravuje pásmo pro vítání občánků, dochází na 
odborné školení logopedie. Bude logopedická asistentka.... 
    "V týdnu od 24.8. - 29.8. 87 končím svojí aktivní činnost a budu předávat MŠ Borová 
Lada do rukou M.Pomezné , nové ředitelce MŠ".  Jaroslava Novotná 
 
Školní rok 1987/1988 
 

Školní rok byl v MŠ zahájen v tomto složení : 
                                 Miloslava Pomezná                       ředitelka MŠ 
                                 Radka Vodenková                          učitelka 
                                 Iva Křístková                                 učitelka   (to jsem prosím já) 
                                 Libuše Morávková         ved.kuchařka 
                                 Eva Jirková          školnice a ved.stravování 
                                 Iva Horáková, Radka Hušková     pomocná kuchařka a pěstounka 
                                                                                                       v jeslích 
                                 Josef Jirka                             topič 

 

 
Zleva: R.Vodenková, R.Hušková, M.Pomezná, L.Morávková, E.Jirková 
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     Do mateřské školy je zapsáno 28 dětí, z toho počtu 7 dětí do jeslové třídy (od 2-3 let)  
a 21 dětí do smíšené třídy ve věku od 3-6let. 
     V jeslové třídě pracuje řed.MŠ s.Pomezná a ve třídě MŠ soudružky uč. Šlapáková  
a Křístková. 
     V měsíci říjnu odchází na MD s.Horáková Iva a na její místo přichází s. Hušková 
Radka.  
     V měsíci listopadu- 14.11. se provdala s.učitelka Iva Křístková- nyní Hušková  
a k 1.2.88 odchází z MŠ na MD.  
     Od 1.2. vzhledem k malému počtu docházejících dětí - celkem 20, byla jeslová třída 
spojena s třídou MŠ. Dobrý chod školy zajišťuje s. Hušková R., která je vedena jako 
pěstounka na 2 hod.denně a napomáhá tak péčí o jeslové děti od 9,00-10,00 hod. a dále 
pak dotahuje od 1/2 16 do 1/2 17 (aby nemusel být zkrácen provoz MŠ po odchodu 
ředitelky na autobusové spojení do Vimperka). 
     K 25.8.1988 odchází z MŠ s. Šlapáková na místo vychovatelky do Husince. 
 
 
Školní rok 1988/1989 
 

Složení pracovního kolektivu : 
                                Miloslava Pomezná                       ředitelka školy 
                                Lenka Těsnohlídková                    učitelka 
                                Irena Hradilová                            dětská sestra 
                                Libuše Morávková                        kuchařka 
                                Radka Hušková                             pomocná síla v kuchyni 
                                Eva Jirková                                   školnice, ved. stravování 
                               Josef Jirka                                     topič 
 

     Do MŠ je zapsáno 33 dětí, znovu je otevřena jeslová třída, do které je zapsáno 11 dětí  
a do třídy MŠ 22 dětí. V jeslích o děti pečuje dět.sestra I.Hradilová, do MŠ nastoupila 
nová s.učitelka L.Těsnohlídková. V říjnu 1988 odchází pom.síla v kuchyni -Radka 
Hušková do Českých Budějovic.V kuchyni zůstává kuchařka L.Morávková sama. 
     Vánoční besídka - předchází návštěva DD v Kůsově. Děti připravené k odjezdu 
nemohou odjet, neboť není přistaven dopravní prostředek. Po běhání a shánění odvozu 
odjíždí pak učitel Hartl s několika žáky školy a naše děti se vrací zpět do MŠ. Dne 15.12. 
se koná vánoční besídka v MŠ. Děti vystupují s pásmem básní, říkadel, tanečků, písní  
a dramatizací o tom, "Jak si medvěd Huňáč vybíral zimní sen". Do nového roku vstupu- 
jeme zasláním výtvarných prací na soutěž "Děti, mír a umění". 
 

     V lednu se vrací do šk.kuchyně pomocná síla Radka Hušková. 
 

     22.dubna se s.učitelka Lenka Těsnohlídková  vdává. Na svatbu se jedou podívat i paní 
I.Hradilová, paní E.Jirková a paní R.Hušková, všem ostatním vylíčí svatbu novomanželka 
Lenka Caisová. 
 

     21.6.89 se koná brigáda rodičů - odvoz starého písku a navezení nového do pískoviště. 
Nejvíce se podílí pan Miko, Černý, Franěk a hlavně náš pan Jirka- topič, který umí  
přizvat k práci i tatínky dětí, které dosud mateřskou školu nenavštěvují. 
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Školní rok 1989/1990 
 

Složení pedag. a provozního sboru : 
                                        Pomezná Miloslava                ředitelka 
                                        Komendová Jana                    začínající učitelka 
                                        Hradilová Irena                      zdravotní sestra 
                                        Hušková Radka                      pomocná síla v kuchyni 
                                        Morávková Libuše                 kuchařka 
                                        Jirková Eva                            školnice, ved.šk.jídelny 
                                        Jirka Josef                              topič 
 

Zapsáno je 33 dětí, z toho 11 dětí do jeslí a 22 do MŠ. 
 

     Školní rok byl poznamenán odchodem stálých pracovnic : v měsíci říjnu odchází 
Hušková Radka a nastupuje zpět po MD Horáková Iva, kuchařka paní Libuška 
Morávková se stěhuje do Vlčích Jam a za ní přichází paní Jarka Parkmanová- výborná 
kuchařka. 
 

     Souhrnem se po celá léta v naší mateřské škole slavily tyto události : Den ČSLA,VŘSR, 
Vánoce, Vítězný únor, MDŽ, 1.máj, pravidelně MŠ navštěvovala DD v Kůsově, různá 
kulturní představení, vítání občánků v obci (pozn.: pro toto vystoupení p.E.Jirková ušila 
dětem košilky a holčičkám sukýnky, které nám slouží dodnes).  
 

SAMETOVÁ REVOLUCE 
dnem 17.11. nastává v celé naší společnosti revoluční změna, což se odráží i ve školství - 

ruší se nesmyslná nařízení, nastávají změny související se změnou Ústavy. Dochází 
postupně ke změnám i ve vedení OŠ (i když velmi těžko). 

 

     1.5.1990 nastupuje do MŠ po MD paní uč.Iva Hušková. Jana Komendová odchází do 
MŠ Šumavské Hoštice. 
     15.5.90 se účastní ředitelka školy M. Pomezná konkursu na místo ředitelky IV. MŠ ve 
Vimperku a po jeho zdárném vykonání začíná připravovat učitelku Ivu Huškovou na 
funkci ředitelky MŠ Borová Lada. 
 
Školní rok 1990/1991 
 

     V MŠ je zapsáno 26 dětí, z toho 6 dětí ve věku od 2 do 3 let, kde bude o ně v jeslové 
třídě pečovat zdravotní sestra paní Irena Hradilová. O ostatních 20 dětí 3-6 letých,  
o jejich výchovu a vzdělání, se budou starat paní učitelky Iva Hušková a Jana Komen- 
dová. 

Složení pedagogických a provozních zaměstnanců : 
                                         Ivana Hušková                  ředitelka 
                                         Jana Komendová              učitelka 
                                         Irena Hradilová                zdravotní sestra 
                                         Eva Jirková                       školnice a ved.ŠJ 
                                         Jaroslava Parkmanová    kuchařka 
                                         Ivana Horáková                pomocná kuchařka 
                                         Josef Jirka                         topič 
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     22.9.90 vstupuje naše p.učitelka Janička Komendová do svazku manželského 
 s Martinem Mrázkem.  
     V měsíci říjnu od nás odchází pomocná kuchařka Ivana Horáková. Nastupuje na místo 
kuchařky ve Výcvikovém středisku odboru školství na Nových Hutích. 
     V březnu 1991 nastupuje paní ředitelka Iva Hušková na mateřskou dovolenou. 
Zastupovat paní Huškovou bude Věra Grguričová. 
     Po odchodu p.ředitelky Huškové na mateřskou dovolenou se chystá na MD také paní 
uč. Mrázková. Ve škole začala pracovat p. Michaela Tesařová, která po 14ti dnech 
dojíždění také zjišťuje, že čeká miminko a lékař ji dojíždění nedoporučil. Ze školy odchází 
p. Tesařová a nastupuje p. Čejková. 
     V měsíci květnu a červnu se provádí rekonstrukce ústředního topení v celé budově za 
provozu. Topení jsme zvládli a chystáme se na prázdniny. 
                            

Školní rok 1991/1992 
 

V září nastoupilo do MŠ 14 dětí, v lednu dalších 6 a v měsíci květnu ještě 2 chlapci. 
 

     V lednu dochází k dalším změnám na naší škole. Odchází školnice p. Jirková, 
kuchařka p.Parkmanová. Na místo nastupuje p. Bejčková a vařit nám bude p.Kantorová. 
Na místo střídajících se učitelek nastupuje Landová Jarmila, která tu bude pracovat do 
konce prázdnin. Jen paní ředitelka se nemění. 
 

Školní rok 1992/1993   - v září se stěhuje školní družina do bývalých prostor jeslové třídy 
(doposud ŠD sídlila v budově OÚ). V měsíci červnu končí v MŠ p.řed. V.Grguričová, 
I.Hušková nastupuje zpět po MD. 
 

Školní rok 1993/1994 
 

Pracujeme v tomto složení : 
                                         Ivana Hušková                     ředitelka MŠ 
                                         Alena Černá                         učitelka MŠ, vychovatelka ŠD 
                                         Lenka Čiperová                   vedoucí stravovny 
                                         Jaroslava Sivoňová             kuchařka 
                                         Radka Grančayová              uklízečka MŠ 
 

Dětí je pro letošní rok zapsáno 17,  z toho 9 chlapců a 8 děvčátek. 
 

Od 1.9. probíhá na naší škole tzv."experiment",tzn.,že se MŠ spojuje se ŠD  
při ranních hrách a odpoledních zábavných činnostech. 

       

      Další změnu zaznamenáváme i ve školní jídelně. Vedení nyní spadá do kompetencí OÚ 
B.Lada. Tuto vedoucí funkci zastává p.Čiperová Lenka, účetní OÚ. 
 

Školní rok 1994/1995 
 

O děti budou tento šk.rok pečovat : 
                                ředitelka MŠ                                          Ivana Hušková 
                                učitelka MŠ, vychovatelka ŠD              Alena Černá 
                                Ved. stravovny, uklízečka MŠ              Jana Miková 
                                kuchařka                                              Jaroslava Sivoňová 

Změna nastává ve vedení ŠJ a úklidu, doufám, že se bude p.Mikové u nás líbit. 
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  Pro tento šk.rok je v MŠ zapsáno celkem 21 dětí, z toho 12 chlapců a 9 děvčátek. 
 

     Dnem 1.2.1995 oficiálně končí experiment - spojení MŠ a ŠD. Školní družina je zpět 
připojena pod vedení ZŠ. Loučíme se tedy s paní Alenou Černou (ač neradi). 
     Do mateřské školy nastupuje tento den na místo učitelky paní Stanislava Kučová 
(důchodkyně). 
    V dubnu dochází opět ke změně pg. sboru. P.Kučová končí ze zdravotních  důvodů, 
nastupuje p.Blanka Bejčková (pův. povoláním zdravotní sestra). 
 

     Tento rok jsme poprvé vyrazili společně s rodiči na dobrodružnou stezku "Pro jablíčka 
ježka Bonifáce" a také jsme s odvážnými dětmi přespali ve školičce až do rána. 
 

Školní rok 1995/1996 
 

     Do mateřinky nastupuje nová paní učitelka Miroslava Uhlíková. Vítejte u nás! Od 
tohoto školního roku je náš pedagogický sbor na dlouhá léta stabilní. Stálicí je i p.Miková 
(ved.ŠJ a uklízečka MŠ), akorát se nám několikrát do roku 2012 vymění paní kuchařky. 
     Do 30.9. u nás vaří p. Jaruška Sivoňová a od 1.10. se k nám vrací p. Libuška Moráv- 
ková. 
     Akce :  přednáška pro rodiče Dr.Tláskalové na téma : "Vývojové vady řeči", přespolní 
běh se ZŠ, výlet autobusem do Vimperka (sběr kaštanů, návštěva arboreta), "Výprava po 
stopách Jeníčka a Mařenky k perníkové chaloupce" s přenocováním v MŠ, vítání občánků 
(Janička Juříková a Kamilka Fraňková), Mikuláš v MŠ (sponzorem je p.Košková), 
vánoční besídka, zábavné a sportovní odpoledne v MŠ s přenocováním ve školce, 
maškaráda v MŠ,  divadlo v MŠ " O Honzovi a žížale", výlet do Vimperka na představení 
skupiny "Kamarádi" z Brna, besídka ke Dni matek, výlet do Vimperka na výstavu 
dět.prací v zámecké zahradě, vítání občánků ( Martínek Smatana), návštěva v ZŠ, Den dětí 
s policisty - hra "O poklad" - trasa 2 km od Knížecích Plání, výlet vlakem Vimperk - 
Kubova Huť a zpět., výlet do Netolic na zámek Kratochvíle na pohádku " O princezně se 
zlatou hvězdou na čele" + prohlídka stálé expozice loutek, cvičný požární poplach, 
"Stezka odvahy" s rodiči s přenocováním v MŠ. 
 

Školní rok 1996/1997 
 

     Zapsáno : 19 dětí   v dubnu 97 : 22 dětí 
     Akce : plavecký výcvik ve Volarech, poznávací výlet do Vimperka, ek.program v MŠ 
"O přírodě (CHKOŠ), výprava do pohádky "Budulínek", výlet do města Písku na divadelní 
představení "Perníková chaloupka", Mikuláš ve školce, vánoční besídka, maškaráda, 
28.2.1997  pořádáme oslavu 25. narozenin  naší MŠ, oslava Dne matek a Dne dětí, výlet 
do Hluboké n.Vltavou do ZOO, stezka odvahy s rodiči a přenocováním v MŠ. 
     Sponzorské dary : naše mateřinka obdržela v tomto šk.roce od štědrých sponzorů 
finanční dary ve výši 16.500 Kč a řadu věcných darů. Mohli jsme tak pořídit paravány, 
které nám předělují prostor třídy a herny, a spoustu nových hraček. 
 
Školní rok 1997/1998 
 

     Pedagogický sbor a provozní zaměstnanci stále stabilní, naše řady posílila p. M.Tau- 
schová, důchodkyně, která nám vypomáhá v kuchyni. 
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     Zapsáno : 17 dětí 
    Akce : vítání občánků, Mikuláš s nadílkou, vánoční besídka, koncert "Pepy Nose"  
v ZŠ, vystoupení na oslavě "Zlaté svatby" manželů Vláškových, maškaráda, besídka ke 
Dni matek,vystoupení v hostinci "U Černého vlka" pro důchodce, další vítání občánků, 
Den dětí, dvoudenní pobyt s dětmi v pensionu "U Černého vlka" na Kvildě, loučení 
 s předškoláky. 
     Sponzorské dary : i tento šk.rok nám sponzoři věnovali finanční dary ve výši 24.000,-
Kč a věcné dary ( dort ke Dni dětí od p.Jirkové, dvoudenní pobyt v pensionu manželů 
Parkmanových, pohoštění ve Ski pensionu manželů Dvořákových). Z prostředků od 
sponzorů jsme zakoupili dětskou kuchyňku se stolečkem, dřevěný strom (výroba na zakáz- 
ku), dět.sedací soupravu, ovoce a zeleninu  (plastové hračky do obchodu), záclony, závěsy, 
dět. ručníčky, tyčové garnýže.  
 

Školní rok 1998/1999 
 

Náš učitelský sbor  společně s provozními pracovnicemi opět stabilní. 
     Zapsáno dětí : 17 
    Akce : přespolní běh v ZŠ, divadlo v Písku "Ferda mravenec", ve Vimperku divadelní 
pohádka "O ševci Kubovi", Mikuláš v MŠ, vánoční besídka, vítání občánků, zábavné 
odpoledne se psím spřežením p.učitele Daniela Brycha, maškaráda v MŠ, návštěva 
knihovny,výlet do kina ve Vimperku, Den otevřených dveří, 23.4. návštěva ministra 
školství Mgr.Eduarda Zemana v Borových Ladech, besídka ke Dni matek, beseda  
s policisty, výlet do Třeboně na pohádku "Pyšná princezna", výlet do Vimperka na 
divadelní představení "Paletka a létající koberec", výprava pohádkovým lesem za 
pokladem, koncert v MŠ p.Dr.Tláskalové na housle a její dcery Táni na klavír, loučení s 
předškoláky. 
 

Školní rok 1999/2000 
 

     Stále stejné personální  zabezpečení provozu, během roku zastupuje nemocnou 
kuchařku p. L. Morávkovou p. Hanka Holečková. V dubnu 2000 k nám nastupuje nová 
paní kuchařka Helena Prokopová. Paní Libuše Morávková odchází do invalidního 
důchodu. 
     Zapsáno dětí : 16 
     Akce : přespolní běh, představení ve Vimperku "Kamarádi na výletě", Mikuláš, divadlo 
v MŠ "Betlém", vánoční besídka, ekologická hra s pracovnicí CHKOŠ "Přezimování 
zvířátek", maškarní na sněhu, návštěva knihovny, Den otevřených dveří s ukázkou vý- 
chovně-vzdělávací práce s dětmi, vystoupení ke Dni matek, výlet na státní zámek "Hlubo- 
ká", vítání občánků, výprava strašidelným lesem s přenocováním v MŠ, návštěva v naší 
školce - I.MŠ Vimperk u nás na výletě, rozloučení s předškoláky, vystoupení na oslavě 
250.výročí založení naší obce. 
 
 

V roce 2000 bylo vybudováno nové topení - tepelné čerpadlo a byla zateplena celá budova 
naší mateřské školy. 
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Školní rok 2000/2001 
Pedagogičtí a provozní zaměstnanci : 

                            ředitelka MŠ                                             Ivana Hušková 
                            učitelka MŠ                                              Miroslava Uhlíková 
                            ved. ŠJ, uklízečka MŠ                              Jana Miková 

- z důvodu dlouhodobé nemoci p.Mikové zastupuje v měsících VII.-IX.2000 p.Miluše 
Pomahačová  a X.-XII.2000 p. Ludmila Stejskalová 

                            kuchařka                                                   Helena Prokopová 
 

     Zapsáno : 19 dětí 
     Akce : přespolní běh, vítání občánků ( Kája Vacek a Markétka Walterová),vystoupení 
pro veřejnost (program PHARE), divadlo v MŠ "Tři pohádky na věšáku", malování na 
hrníčky s výtvarníkem, Mikuláš, vánoční výlet do Prahy (sponzorují manželé Vackovi) - 
návštěva divadla Spejbla a Hurvínka, oběd v restauraci a procházka vánoční Prahou na 
vánoční trh na Staroměstském náměstí , vánoční besídka v MŠ, divadlo nám hraje ŠD "Jak 
Dupálek hledal zimu", přednáška p.PhDr. L.Hudečkové pro rodiče na téma : "Školní 
zralost", maškarní rej, návštěva knihovny, beseda o hasičích v ZŠ, vystoupení ke Dni 
matek, dvoudenní pobyt v pensionu "Černý vlk" ve Kvildě manželů Parkmanových, 
výlet do Netolic na zámek Kratochvíle s expozicí loutek a s pohádkou v zámecké zahradě  
"Kocour v botách", vítání občánků ( Matěj Novák), vítání občánků na Kvildě a ještě jedno 
vítání občánků v B.Ladech (Filípek Schartner). 
 
Školní rok 2001/2001 

 

Již opět stabilní sbor : 
                                ředitelka MŠ                                           Ivana Hušková 
                                učitelka MŠ                                            Miroslava Uhlíková 
                                ved.ŠJ, uklízečka MŠ                             Jana Miková 
                                kuchařka                                                 Helena Prokopová 
 

     Zapsáno : 18 dětí 
     Akce : kouzelnické představení v MŠ "Duo Absolon", vystoupení dětí ZUŠ Vlachovo 
Březí u nás v MŠ, malování na polštářky, přednáška Dr.Hudečkové pro rodiče, divadlo 
v MŠ"Pejsek a kočička", vánoční besídka, návštěva předškoláků v ZŠ, karneval, výlet do 
Prachatic na představení Michala Nesvadby "Michal je pajdulák", návštěva knihovny, 
vystoupení ke Dni matek, kouzelnické představení "Duo Valdini", vystoupení u příležitosti 
výročí 100 let borovské pošty, oslava Dne dětí, výlet autobusem za krásami Šumavy, 
výprava "Z pohádky do pohádky" společně s rodiči a přenocování dětí v MŠ, loučení  
s předškoláky. 
 
Školní rok 2002/2003 
 

     Zapsáno : 18 dětí, z toho 2 integrované děti se zdravotním postižením 
 
Od 30.9.02 začínáme pracovat podle nového vzdělávacího programu, zpracovaného podle 

"Rámcového programu". Naším hlavním cílem je spokojené dítě a doba, kterou tráví  
v MŠ, prožije smysluplně. 
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1.1.2003 
se stává naše mateřská škola součástí (odloučeným pracovištěm) právního subjektu 

s názvem Základní škola Borová Lada,  
později Základní škola a Mateřská škola Borová Lada. 

Ředitelkou tohoto právního subjektu se stala p.Mgr. Alena Braunová. 
Ivana Hušková byla jmenována zástupkyní pro MŠ. Další součástí je školní družina 

 a školní jídelna. 
     Akce : přespolní běh, Mikuláš s nadílkou, vítání občánků (Matias Vacek), vánoční 
besídka, karneval s přenocováním v MŠ, divadlo Krakonošův klobouk, Den otevřených 
dveří a zápis dětí do MŠ, návštěva knihovny, oslava Dne matek, návštěva dětí MŠ v ZŠ, 
koncert ve školce"Lidová písnička" (Jana a Táňa Tláskalovy), ekologický program 
"Mraveniště", oslava Dne dětí, přednáška Dr.Tláskalové pro rodiče na téma : " Význam 
správné výslovnosti u dětí předškolního a školního věku", výlet vlakem na Kubovu Huť,  
výprava do pohádkového lesa s přenocováním v MŠ, loučení s předškoláky. 
 

Školní rok 2003/2004 
 

Personální zabezpečení provozu MŠ: 
                                    ředitelka                                        Mgr. Alena Braunová 
                                    zástupkyně pro MŠ                                 Ivana Hušková 
                                    učitelka MŠ                                            Miroslava Uhlíková 
                                    ved. ŠJ a uklízečka MŠ                          Jana Miková 
                                    kuchařka                                                Helena Prokopová 
     Zapsáno : 22 dětí 
     Akce : vítání občánků (Kvilda), kouzelnické představení "Duo Absolon", výlet do 
Horažďovic do plaveckého bazénu (sponzorský dar od manželů Vackových), ekologický 
program "Čtvero ročních období", výlet do Vimperka na divadelní pohádku "O kolotoči  
a ztraceném sluníčku", ek.program "Příroda v zimě", karneval, oslava 32. narozenin naší 
MŠ, divadlo v MŠ "Tři prasátka", Den otevřených dveří, oslava Dne matek a vystoupení 
Inky Rybářové s programem "Hop sem, hop tam" (akci sponzorovali manželé Vackovi), 
cvičný požární poplach s ukázkou hasičské techniky, oslava Dne dětí (dárky od J.Tlás-
kalové), výlet do plaveckého bazénu v Prachaticích (Vackovi), návštěva dětí z MŠ Bohu-
milice, loučení s předškoláky,"Pohádkový les" s přenocováním v MŠ (odměny za účast ve 
výtv. soutěži na téma : "Červená karkulka " - děti malovaly obrázky s pomocí svých 
rodičů). 

V roce 2003  naše budova vyrostla o horní patro, kde se plánuje vybudovat nové zázemí 
pro místní knihovnu, společenská místnost a v budoucnu zde mají být 3 nové nájemní 

byty.V listopadu 2003 se buduje nový chodník na prostranství před MŠ. 
 

     V lednu 2004 jsme si pořídili nový koberec. Sice nás stálo hodně úsilí vše vystěhovat, 
uklidit a pak zase vše nastěhovat zpátky, ale výsledek stál za to. Dík patří také ochotným 
rodičům, kteří nám velmi pomohli.  
 

V květnu se opět budovalo - vrty pro topení v nových bytech v nástavbě nad MŠ. 
 

24.7.2004 se nám vdává p.učitelka Mirka Uhlíková a její nové příjmení je Hášová. 
Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí! 
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Školní rok 2004/2005 
 

Personální zabezpečení provozu MŠ opět stejné jako loni. 
 

     Zapsáno : 27 dětí (poprvé 2 děti z H. Kvildy) po dlouhých letech rekordní počet dětí!!! 
     Akce : přespolní běh, výlet do Vimperka na divadelní představení "Raf a Ňaf", Mikuláš 
ve školce (nadílka od Dr.Tláskalové a p.Novákové), vánoční besídka, vítání občánků 
(Kvilda), ek.program "Rys", karneval s Inkou Rybářovou v hostinci "U Černého vlka", 
divadlo v MŠ "Tři medvědi", návštěva v knihovně, besídka ke Dni matek v ZŠ, slavíme 
105.narozeniny ZŠ se svými staršími kamarády, Den otevřených dveří v MŠ, výlet do 
ZOO v Hluboké n.Vltavou, oslava Dne dětí, výlet do Vimperka na divadelní představení 
"Káťa a Škubánek", děti z MŠ Zdíkov u nás na návštěvě, "Pohádkový les" s rodiči + 
zakončení výtvarné soutěže tentokrát na téma : "O veliké řepě" + ukázka hasičské 
techniky na hřišti + přenocování dětí v MŠ, loučení s předškoláky. 
 

Červenec a srpen 2005 
     Díky státní dotaci, kterou získala naše obec (řádově v milionech Kč), mohla pro- 

běhnout  v naší mateřince celková rekonstrukce - výměna oken a vchodových dveří, nové 
stříšky nad vchody, přestavba interiérů MŠ, ŠD a jídelny, výměna vodovodního řádu, 

elektrických rozvodů, světel ,vybudování nové umývárny a WC, a další a další.... 
Po dobu rekonstrukce byl provoz po celou dobu prázdnin uzavřen. Rodičům , kteří nutně 
potřebovali zajistit místo pro své děti v jiné mateřské škole, bylo umožněno vozit své děti 

do MŠ Zdíkov, kde po určitou dobu pracovala i naše paní učitelka Hášová. 
Stavební práce probíhaly prakticky v každém koutku celé budovy, uklidit vše a připravit 

školičku na zahájení nového školního roku bylo hodně náročné. Do těchto prací se 
 s plným nasazením zapojili všichni zaměstnanci, přivítali jsme pomoc i některých 

obětavých rodičů. Abychom vše stihli a vše potřebné dokončili, bylo nutné poslední dny 
pracovat až do velmi pozdních nočních hodin. Povedlo se a tak jsme mohli 1.září 2005 

slavnostně přivítat v naší "nové" školičce naše nejmenší kamarády. 
 
Školní rok 2005/2006 

Personální zajištění stále stabilní. 
 

V tomto šk.roce je zapsáno k 30.9.2005 celkem 23 dětí, z toho 12 holčiček  a 11 chlapců. 
Z celkového počtu dětiček je : 

4 z Borových Lad 
1 ze Svinných Lad 
1 z Nového Světa 
2 z Nových Hutí 

10 z Kvildy 
              2 z Horské Kvildy 

2 ze Stach 
1 z Prahy 

 
     Akce : orientační běh, divadlo v MŠ "Kašpárkovo dobrodružství", vítání občánků 
(Kvilda), vítání občánků B.L. (Bertil Vacek), Mikuláš s nadílkou (od tety Tláskalové  
a ŠJ), vánoční besídka, karneval s Inkou Rybářovou, malování na polštářky,vítání občánků 
(Nikolka Morávková), vystoupení ke Dni matek, výlet na Kvildu, výprava do "Pohádkové- 
ho lesa" tentokrát bez rodičů a přenocováním v MŠ, výlet do Vimperka na divadelní 
pohádku "Kocourkov", loučení s předškoláky. 
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Na zimu 2006 budeme dlouho vzpomínat! Napadlo tolik sněhu, že do naší obce byla 
povolána armáda, která nám přispěchala na pomoc s odklízením velkého množství sněhu. 
Na střeše naší školky "sedělo" také přes 1 metr sněhu, bylo nutné jej shodit, aby nedošlo  

k poškození nedávno nové střechy. 
 

Školní rok 2006/2007 
 

Stále stabilní personál, ale jen do dubna 2007. 
Odchází kuchařka p. Helča Prokopová a nastupuje p. Alenka Kučavová. 

P.učitelka Mirka Hášová podstupuje koncem dubna náročnou operaci a po celý rok se 
bude léčit. P. Iva Hušková bude pracovat s dětmi sama, dle potřeby v MŠ s dětmi 

vypomáhá  p.Vladimíra Hofmanová a p. Jana Miková. 
     Zapsáno : 21 dětí 
     Akce : orientační běh, výlet do Českých Budějovic do Malého divadla na pohádku  
" Obr! Brrr", vítání občánků (Honzík Walter), ek. program "Tajemství lesa", divadlo v MŠ 
"O klokánkovi", výlet do Vimperka na "Mikulášskou merendu" s Inkou Rybářovou, 
Mikuláš v MŠ, vánoční besídka, vítání občánků (Nelinka Nováková), karneval s Inkou 
Rybářovou, besídka ke Dni matek v ZŠ, oslava Dne dětí na hřišti - organizuje Obec 
B.Lada společně s námi ( zároveň proběhly i sportovní olympijské hry), výlet do Českého 
Krumlova na pohádku uvedenou na otáčivém hledišti "Zlatovláska", ek.program 
"Vnímáme přírodu všemi smysly", divadlo v MŠ "Jak šel Honza do světa", vítání občánků 
(Karolínka Morávková), loučení s předškoláky, vítání občánků ( Vašík Hovorka). 
 

                  Květen 2007                                                         Červen 2007                                          
- nový asfaltový koberec před MŠ                           - nové průlezky na zahradě MŠ 
 
Školní rok 2007/2008 
 

     P.učitelka Hášová bude do dubna 2008 v pracovní neschopnosti, nadále zastupují dle 
potřeby p. Hofmanová a p. Miková. Po tuto dobu je ranní provoz MŠ od 7,00 do 7,30 hod. 
spojen se školní družinou. 
     Zapsáno : 20 dětí 
 

Emička Hrazánková vítězí ve výtvarné soutěži "Kytička pro maminku" 
 

     Akce : orientační běh, vítání občánků (Kvilda - Barunka Pečená, Sarah Přibyl  
a Lucinka Hřebeková), výlet do Vimperka na pohádku "Popelka", vítání občánků 
(Lukášek Voldřich),Mikuláš, vánoční besídka, vítání občánků (Kubíček Hojdar), karneval 
s Inkou Rybářovou, vítání občánků (Péťa Vondráček), koncerty v MŠ - ZUŠ Vimperk,  
Den Země - výlet do IC Stožec, besídka ke Dni matek, vítání občánků (Simonka Juříková 
a Anetka Nosková), cesta poznávacím okruhem "Les", "Výprava za pohádkovým 
Budulínkem", loučení s předškoláky. 

 
Květen 2008 

- okolo areálu mateřské školy se buduje krásný nový plot, rekonstrukcí prošel i náš 
zahradní domeček na hračky 
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Školní rok 2008/2009 
 

Personální zabezpečení provozu MŠ - konečně kompletní ( určitě do roku 2012) 
                                    ředitelka                                        Mgr. Alena Braunová 
                                    zástupkyně pro MŠ                                 Ivana Hušková 
                                    učitelka MŠ                                            Miroslava Hášová 
                                    ved. ŠJ a uklízečka MŠ                          Jana Miková 
                                    kuchařka                                                Alena Kučavová 
 

     Zapsáno : 28 dětí , z toho 16 holčiček a 12 chlapců 
     Akce : drakiáda, vítání občánků (B.Lada+Kvilda - Linda Plášilová, Michalka Tichotová 
a Matýsek Vocelka), vítání občánků (Bertík Kudýn), Mikuláš (Kaiferovi, Nahodilovi), 
vánoční besídka, karneval, Zimní olympiáda v ZŠ, výlet do Vimperka na pohádku "Cesta 
do Záplatovic", vítání občánků (Laura Vopatová a Vítek Kocourek), divadlo v MŠ 
"Otesánek", "Noc s Andersenem"- akce knihovny s přenocováním v MŠ, velikonoční  
dílna, setkání s vojáky (vzpomínka na americkou armádu),besídka pro maminky, vítání 
občánků (Lucinka Tauschová a Lukášek Záveský), divadlo v MŠ "Zlatovláska" + návštěva 
dětí z MŠ S.Máří a MŠ Bohumilice, výlet do ZOO Hluboká n.Vltavou s pohádkou " Jak si 
Kuba Marjánku zasloužil", beseda s policisty v MŠ, loučení s předškoláky. 
 

Duben a květen 2009 
- pořizujeme nové stoly a židle, nový šatnový nábytek 

 

Od 22.6. do 26.6. 2009 byl provoz z hygienických důvodů uzavřen! 
(důvodem byl opakovaný výskyt zánětu očních spojivek nejen u dětí, ale i u dospělých) 

 

21.6. 2009 přichází smutná zpráva o úmrtí bývalé ředitelky MŠ 
 paní Jaroslavy Novotné. 

 
 

Školní rok 2009/2010 
 

     Zapsáno : 27 dětí , z toho 15 holčiček a 12 chlapců.             Personál i nadále stabilní. 
 

P. Andrea Paskerová nám od sponzora z Č.Budějovic přiváží speciální barvy,  
kterými jsme si pomalovali náš zahradní domeček. 

 

                                   
 

     Akce : koncert country hudby "Drobek" - zpívá písně Michala Tučného, drakiáda, 
"Vanda a Standa"(zpěváci z Prahy) s programem "Přijde k nám návštěva", vánoční dílna, 
Mikuláš, vánoční besídka, návštěva předškoláčků v ZŠ, divadlo "O tom, jak zima zaspa- 
la", karneval s Vandou a Standou, vítání občánků (Honzíček Hojdar), Zimní olympiáda  
v ZŠ, vítání občánků (Zdeneček Bohuš), "Noc s Andersenem " s přenocováním v MŠ, 
koncerty ZUŠ Vimperk, Den otevřených dveří a zápis do MŠ, představení mima v MŠ,  
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vítání občánků (Kvilda - Matýsek Pasker), Den dětí, ZŠ slaví 110. narozeniny, výlet na 
Kvildu, loučení s předškoláky. 
 

Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu dětí p.řed. A.Braunová vyhlásila od 15.12.2009 
do konce roku "chřipkové prázdniny" 

 

Květen 2010 
Vystoupení ke Dni matek jsme nakonec museli odvolat pro rozšířený výskyt infekčního 

onemocnění - spálové angíny. 
 

 
Nová houpačka "hnízdo" 

 
Červen 2010 

- schválena dotace z evropských fondů ve výši 100.000,-Kč na modernizaci vybavení 
mateřské školy. Z těchto prostředků byl pořízen nový nábytek, koberec a závěsy. Současně 

jsme prostory celé MŠ barevně vymalovali a zvelebili. 
 

 
 
Školní rok 2010/2011 
 

Personál beze změny. 
 

     Zapsáno : 27 dětí , z toho 14 holčiček a 13 chlapců 
     Akce: orientační běh - ZŠ, společné čtení - akce knihoven, návštěva knihovny, 
jazyková animace "Hrátky s němčinou" se Stephanem Melzerem (SRN), přednáška pro 
rodiče s klinickým logopedem Dr.Janou Tláskalovou, vánoční dílna, Mikuláš (Kaiferovi 
a ŠJ), výlet do Prachatic do divadla na vánoční koncert " Hvězdička betlémská", vánoční 
besídka, návštěva v ZŠ, ŠD nám hraje pohádku "Zajíček Dupálek" ,vítání občánků 
(Natálka Voldřichová), karneval, plavecký výcvik dětí 5-6letých v pensionu Gabreta  
v Borových Ladech, celá řada výukových programů NP Šumava v rámci environmentální 
výchovy, velikonoční dílna, setkání s vojáky - květnové oslavy osvobození americkou 
armádou, besídka ke Dni matek, divadlo v MŠ s pohádkou "Čarodějnice Elvíra", Den dětí, 
vítání občánků (Barunka Rosenkranzová), zábavné odpoledne pro předškoláky s přenoco- 
váním v MŠ, výlet do Kašperských Hor do IC na program "Hrátky s ovčí babičkou", 
loučení s předškoláky. 
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"Vánoční dílna" - pečení perníčků s p. Mikovou, výroba svícnů,... 

 
 

Školní rok 2011/2012   (do 29.2.2012) 
 

Personál beze změny. 
 

     Zapsáno: 26 dětí, z toho 15 holčiček a 11 chlapců 
 

     Akce : plavecký kurz pro děti 4-6leté v pensionu "Gabreta", orientační běh-ZŠ, 
drakiáda, vítání občánků (Kačenka Ventová a Andrýsek Hušek), programy NP "Podzimní 
radovánky", "Hrajeme si se zvířátky lesa" a "Putování kapky vody", vánoční dílna, 
Mikuláš (Noskovi, Židlických a ŠJ), vánoční besídka, návštěva předškoláčků v ZŠ, 
divadlo "Příběhy kočky Agáty", karneval, divadlo "O líné Čiperce", oslava 40. narozenin 
naší mateřinky. 
 

                                              
využití přírodnin při společné práci   "Ježek v listí" 

 
 
 

Zazvonil zvonec a vyprávění je konec... 
 
 

Co Ti,školko, k Tvým narozeninám přát?   
Třídu plnou veselých dětí, usměvavých paní učitelek a hodných tet, co se tu 

 o ně starají, plno spokojených rodičů a spoustu přátel a kamarádů!!! 
 

To vše a ještě víc Ti z celého srdce přeje za všechny paní učitelka  
Iva Hušková 


