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Jak šel čas aneb historie mateřské školy. 
 

Stavba budovy byla v akci „Z“ zahájena v listopadu 1975 a předána do užívání 
25.8.1979. Kolektiv zaměstnanců pod vedením ředitelky Jarmily Lidmilové přivítal 
první děti 4.září 1979, kdy byl slavnostně zahájen provoz dvoutřídní školky. Paní 
Lidmilová působila na MŠ do konce roku 1996, kdy odešla do starobního důchodu. Od 
ledna 1997 byla jmenovaná do funkce ředitelky Eva Swigoňová. 
 

Za tu dobu pracovalo ve školce celkem 60 zaměstnanců, z toho 22 pedagogických a 
38 provozních. Do roku 1995 byli zaměstnanci pod Školským úřadem Šumperk, 
některé provozní pracovnice spadaly pod Řetězárnu, jiné pod JZD. V letech 1996 – 
2002 byl zaměstnavatelem všech zaměstnanců Školský úřad v Jeseníku. Od ledna 
2003 je MŠ příspěvkovou organizací a zároveň zaměstnavatelem. Statutárním 
zástupcem zaměstnavatele je ředitelka. 
Kolik dětí za těch 40 let docházelo do MŠ je obtížné vyčíslit, ale pravda je, že nás 
navštěvuje již druhá generace. 
 

Důležitou roli v historii MŠ sehrála povodeň v roce 1997. Budova školky  poskytla 
potřebným lidem útočiště. Po dobu nezbytně nutnou se zde stravovali a přespávali. 
 

Zub času se začal v průběhu let projevovat na interiéru i exteriéru. Třídy a šatny dětí 
se vybavily novým nábytkem, hracími koutky a podlahovou krytinou.  
Do kuchyně se pořídilo chybějící vybavení, jako myčky, škrabka brambor a nakonec i 
velký pomocník konvektomat, staré kuchyňské linky vystřídaly nové. 
Také budova se postupně začala měnit. Nová sedlová střecha vyřešila časté zatékání. 
Plastová okna, zateplení budovy a přístavba verandy vyřešila únik tepla. Nová 
kanalizace odstranila částečně problém s odpady. 
Vzhled školní zahrady se za těch 40 let třikrát změnil. Původní kovové průlezky 
vystřídaly dřevěné, pořídil se altánek a skladový domek. Od podzimu 2017 je zahrada 
vybavená hracími prvky z akátového dřeva, pískovišti s kryty a zastíněním, palisádami 
a vyvýšenými záhonky. Došlo i k revitalizaci zeleně. 
 

Díky výraznému přispění, podpory a pomoci ze strany zřizovatele MŠ  obecního úřadu 
se na nás usmívá barevná školka. 
Kulatiny společně oslavíme v MŠ 11.června 2019. 
 
 
Za kolektiv MŠ 
Eva Swigoňová 

 


