
PRVNÍ ZÁPIS V KRONICE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
 

Příliv českého obyvatelstva z vnitrozemí do Krnova byl po osvobození mocný, což nejlépe 

vidíme na zápisech dětí do krnovských škol. Hlavně mateřské školy v Krnově nepostačily 

pojmouti všechny děti, které se do nich hlásily. 

Bylo nutno zakládati nové mateřské školy ve všech čtvrtích, aby dětem byla umožněna 

docházka a neměly do školy daleko. Tak bylo třeba zříditi také mateřskou školu pro děti ze 

severozápadního konce Krnova. 

Nebylo však vhodné budovy. Nakonec byl vybrán konfiskát na Albrechtické ulici číslo 85, kde 

byl dosud národním správcem Josef Slováček. Je to jednopatrová budova s velikou zahradou. 

Zprvu bylo upraveno pro mateřskou školu přízemí. Adaptace v budově byly ukončeny teprve 

14. října 1946, takže vyučováni mohlo začati 15. října 1946. 

Dětí bylo zapsáno 54 a první učitelkou byla ustanovena výp. učitelka Milena Bajgarová. 

Začátkem školního roku byli svoláni rodičové dětí a stanoveno rodičovské sdružení, jehož 

předsedou pro školní rok 1946/1947 byl zvolen pan Rudolf Šudřich. 

Rodičovské sdružení přispělo mateřské škole jednak peněžitými dary na zakoupení pomůcek 

pro školu, jednak darovalo starší hračky a tak pomohlo dostatečně vybaviti mateřskou školu. 

Na sv. Mikuláše byla pořádaná nadílka pro děti, při které z peněz rodičovského 

sdružení byly zakoupeny cukrovinky a hračky, které přinesl Mikuláš dětem. 

Pan Rudolf Šudřich daroval k tomuto účelu pečené Mikuláše, jež byly rozdány 

každému dítěti. Také před vánoci darovali někteří rodičové peníze na nákup hraček, které pro 

školu byly koupeny; pan Josef Běťák daroval mateřské škole maňáskové divadlo, do kterého 

loutky darovala učitelka. 

Během školního roku se hlásilo stále víc a víc dětí do mateřské školy 

a místnosti jsou také malé, že nepojmou ani předepsaný počet. 

Proto bylo zažádáno správou školy o druhé oddělení, které mělo býti zařízeno v prvním patře. 

Druhé oddělení bylo povoleno a v něm byl a ustanovená dne 30. dubna 1947 výp. učitelka 

Marta Kolovratová. 

Poněvadž adaptace prvního poschodí nebyly ukončeny, muselo se nouzově vyučovat v přízemí 

a to tak, že obě skupiny dětí se střídavě vyučovaly v učebně a herně. 

1.května byla výp. učitelka Milena Bajgarová jmenovaná uč. čekatelkou. 

V květnu byla zahájena mléčná akce pro děti; na kterou přispělo rodičovské sdružení jednou 

třetinou a okresní péče o mládež v Krnově dvěma třetinami. Mléčná akce probíhala šest týdnů. 

Z peněz rodičovského sdružení byl také zakoupen pří-stroj na promítání pohádek – světelných 

obrazů. Školní rok byl ukončen „Týdnem dětské radosti“. Při posledním dnu bylo pohoštění 

dětí, na které přispěl pan Alois Chmelař darováním párků a salámu pro všechny děti. 

 

 

 

 

V Krnově 30. června 1947                     Milena Bajgarová 

                        Marta Kolovratová 


