
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
HISTORICKÝ VÝVOJ 

 

Předseda MNV Alois Ondráček a tajemník František Podroužek zaslali dne 12. února 1957 
odboru školství a kultury ONV Český Krumlov, požadavek na výstavbu nové mateřské školy, 
který vzešel ze zasedání MNV. 
Zdůvodnění:  
Po provedeném průzkumu a za účasti ředitele školy Václava  Nouzy bylo shledáno, že pro 
vysoký stav žactva v příštích létech bude nutné zřídit na škole třetí třídu a tělocvičnu. 
Místnosti dosud využívá mateřská škola a tak je nutné  vystavět novou MŠ, protože vhodné 
místnosti, které by mohly být adaptovány a školka zde umístěna, v obci nejsou. 
Odbor školství ONV odpověděl v tom smyslu, že celostátní potřeba investic ve školství je 
velká a požadoval od MNV, aby nahlásil výhledově do roku 1962 počty dětí do školky a vzal 
v úvahu, že místo školy v Dolní Vltavici bude zřízena škola v Bližné, čímž děti ubydou. 
Znovu dále apeloval na představitele obce, aby i nadále hledali vhodné prostory pro 
přemístění dosavadní mateřské školy, neboť naděje na výstavbu nové je velmi malá. 
Nicméně by však mohlo být uvažováno s výstavbou ve svépomoci, v t. zv. akci Z, kde je 
podmínka, že 40% rozpočtovaného stavebního nákladu je kryto bezplatným provedením 
prací nebo bezplatným dodáním stavebního materiálu a 60% stavebního nákladu je hraženo 
ze státních prostředků. 
Na základě těchto poznatků, v dalším období jednala rada MNV o možnosti, přestěhovat 
mateřskou školu do budovy bývalé fary, která však potřebuje nutnou opravu. Současně je 
nutno po odstěhování opravit místnosti ve škole pro žáky z Bližné, kde se připravuje zrušení 
školy. 
Ohledně fary dochází k mnoha stížnostem z řad občanů, že po zrušení fary a odstěhování 
faráře, se s budovou stejně nic nedělá. Je konstatováno, že stížnosti přichází z řad občanů 
nábožensky založených, kteří dané situace využívají pro pomlouvání našeho socialistického 
zřízení. 
Nicméně je zde další důležitá otázka a tou je nedostatečná kapacita mateřské školy a její 
nevyhovující stav po stránce hygienické i zdravotní. 
Nedostatek míst v jeslích a mateřské škole. 
Dne 29. července 1968 zaslal odboru školství ONV v Českém Krumlově, předseda školské a 
kulturní komise při MNV Černá v Pošumaví Milan Palic dopis, ve kterém upozorňuje na stav 
v jeslové třídě a v mateřské škole, které jsou umístěny v prostorách s nedostatkem kapacit. 
Mateřská škola se nachází v budově bývalé fary, která je majetkem církve a podle vyjádření 
představitele farního úřadu ve Frymburku, dojde v brzké době k znovuobsazení farního 
úřadu v naší obci, což znamená, že budou budovu požadovat zpět.V této MŠ je nyní 30 míst, 
což neodpovídá předpokládané kapacitě 50 – 60 míst. 
Jeslová třída se nachází v bývalé budově pošty v čp. 40, kde po adaptaci vzniklo zařízení pro 
12 dětí. Dnešní potřeba je však 25 – 30 dětí. 



Zřízení větší MŠ i jeslové třídy by přineslo větší možnosti získání  pracovních sil, zejména žen, 
pro místní podniky. Rovněž by vznikla větší možnost sezonního zaměstnání pro ženy v letním 
období, v turistické sezoně,kdy z důvodů nedostatku míst v MŠ i JT, podniky nabírají pracovní 
síly mimo obec. 
Místní občané poukazují na to, že možnost výdělku je dána cizím, kteří jsou bráni pouze na 
krátkou dobu s cílem vyššího výdělku,  na úkor místních občanů. 
======================================================================== 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA OD POČÁTKU – PODLE ŠKOLNÍ KRONIKY 

 ( vedla Věra Kopečková) 
 

Mateřská škola byla v naší obci otevřena v roce 1949, umístěna byla v budově ZDŠ a zapsáno 
bylo 14 dětí. Zpočátku byla pěstounkou nekvalifikovaná síla a v r. 1952 nastupuje Věra 
Mojžíšová, provdaná Kopečková, která byla k 1.9.1953 ustanovena ředitelkou. Vedle ní 

pracovaly na škole nekvalifikované síly až do 
roku 1964, kdy se situace zlepšila. Během tohoto 
období se počet dětí zvýšil na 31. 
Věra Kopečková v r. 1957 + o 20 let později. 

V roce 1960 – 1962 vzhledem k rozšíření ZDŠ 
byla umístěna Mateřská škola pouze v jedné 
třídě a z rozhodnutí okresního hygienika musel 
být stav dětí snížen na 20. 
V r. 1962 pak byla mateřská škola přemístěna do 
nově adaptované budovy bývalé fary, kde je 
umístěna dodnes. 

V roce 1963 byla otevřena jeslová třída pro 12 dětí. Tato třída je umístěna v jiné budově. 
K vybavení jeslové třídy přispěly závody v obci a tak MŠ i JT jsou v současné době dobře 
vybaveny. Kapacita však nepostačuje a tak se muselo přistoupit k výstavbě nové mateřské 
školy v akci „Z“. 
Školní stravovna byla otevřena v r. 1949. Děti platily podle kroniky z r. 1953 za stravu 50 Kčs 
měsíčně.Od roku 1962 až dodnes je školní stravovna umístěna v budově mateřské školy. 
V r. 1952 bylo založeno rodičovské sdružení. Nejdříve bylo společné se ZDŠ a od roku 1959 je 
samostatné. 
Ve školním roce 1953 / 54 bylo do školy zapsáno 20 dětí a během školního roku bylo dalších 
11 dětí přijato. Vedle ředitelky vyučovala pěstounka Jindra Tomášková. 
V každém školním roce se děti zúčastňovaly významných politických a kulturních výročí, 
účinkovaly na slavnostních zasedáních, schůzích, při slibu pionýrů a jisker. 
V roce 1953 / 54 bylo z rozpočtu MNV zakoupeno 25 postýlek, 10 stolků, 30 židliček, 2 židle, 
80 m látky na polštářky a povlaky. Ve spolupráci se SRPŠ bylo na školní zahradě zřízeno 
pískoviště a altánek. 
V následujících letech se stav dětí stále pohyboval kolem 30. 
V r. 1957 nastoupila na školu B. Prokošová a od roku 1958 / 59 pracovala společně 
s ředitelkou pěstounka Marie Kopřivová. Brzy se však odstěhovala a nastoupila učitelka 
Taťána Vítková. V tomto roce onemocnělo 1 dítě úplavicí a téměř všechny děti spalničkami a 
černým kašlem. 
Ve školním roce 1959 – 1960 vyučovala ředitelka školy a učitelka Marie Zikmundová. 
Zapsáno bylo 29 dětí. 



Ve školním roce 1961 – 1962 vyučovala vedle ředitelky učitelka Ema Zimmermannová. 
Zapsáno bylo 20 dětí. V tomto roce řádily nemoci / spála, zarděnky, příušnice/. 
V r.1962 byla MŠ přemístěna do nově adaptované budovy bývalé fary. 
V r.1963 byla otevřena jeslová třída pro 12 dětí,která byla umístěna v budově MNV, kde 
vyučovala sestra Albrechtová. V MŠ bylo 27 dětí. Vybavení MŠ i JT se postupně 
vylepšuje,neboť Státní statek,VOŠ a Tuhové doly k tomu výrazně přispěly. 
Ve školním roce 1964 nastoupila učitelka Alena Markovcová/ provdaná Hronová/ a sestra 
Ratejská. Později nastoupila do jeslové třídy M. Lošková, která přitom studuje dálkově 
pedagogickou školu. 
V prosinci 1966 odchází Alena Hronová na mateřskou dovolenou a nastupuje učitelka ZDŠ 
Dvořáková. Ta v červnu 1967 odchází a místo ní nastupuje Ekhardtová. V jeslové třídě 
nastoupila sestra Holá. 
31.března 1968 – se utopil poblíž svého domu Jeníček Šuranů, který navštěvoval jeslovou 
třídu.  Den smutný pro rodiče, celou školu i obec. 
V dalších letech byly mateřská škola i jeslová třída vybaveny z rozpočtu ONV a MNV dalšími 
potřebnými pomůckami a školními potřebami. 
Od r. 1967 vyučuje na škole Kopečková, Hronová a sestra Holá. V r. 1971 nastupuje za Alenu 
Hronovou učitelka Libuše Jarošová. Ještě týž rok však odchází a nastupuje učitelka Jindřiška 
Sladkovská. Sestra Holá odchází do důchodu a přichází Jana Nachtingerová. 
Ve školním roce 1977 – 1978 odešla J. Sladkovská do důchodu a nastoupila učitelka Šedivá. 
Od 1.9 1978 nastupuje za Šedivou učitelka Jana Mejtová. 
V roce 1980 vyučuje znovu J. Sladkovská a po ní přichází Š. Pelzová, která zůstává do konce 
června 1980. 
V posledním roce mého zápisu vyučuje na škole vedle ředitelky učitelka Dana Pechová. 
V jeslové třídě vyučuje Jana Nachtingerová, která v červnu 1981 odchází do invalidního 
důchodu a nastupuje Anna Korčáková. Do MŠ je zapsáno 25 dětí a do JT 10 dětí. 
Děti v MŠ jsou přiměřeným způsobem seznamovány s významnými událostmi. Zapojují se do 
všech akcí v obci a poslední rok jsou připravovány na vstup do školy. 

 
V roce 1962 byla MŠ přemístěna 
do nově adaptované budovy 
bývalé fary, zůstala zde až do roku 
1983 – kapacita MŠ byla 
nedostačující a děti se odvážely Š-
1203 do okolních osad – především 
do Hůrky / zabezpečovala paní 
Anna Válková/ 

 
Jeslová třída byla umístěna 
v bývalé budově pošty v čp. 40, 
kde po adaptaci vzniklo zařízení pro 
12 dětí.  Potřeba však byla 25 – 30 
dětí. 

 
 



MATEŘSKÁ ŠKOLA V DALŠÍM OBDOBÍ –  DO ROKU 1990 

( podle zápisů v obecní kronice) 

 

OBDOBÍ 1971 – 1976 

V obci je Mateřská škola s jeslovou třídou. Ředitelkou školy je Věra Kopečková. Žádosti o 
zařazení do školky a do jeslí řeší školská komise. Kapacita mateřské školky je nedostačující a 
tak se dovážejí děti z okolních osad do školek v Hůrce a v Horní Plané. Ve volebním období 
1976 – 81 má být v Černé postavena nová Mateřská škola. Budova současné školky je 
uprostřed obce, kde je rovněž školní jídelna. 

Inženýrské sítě pro Mateřskou školu   -    500 000  
Mateřská škola a Jesle     -  1 200 000 

Š-1203 pro svoz dětí do MŠ z osad 

 

ROK 1980 

byla zahájena výstavba Mateřské školy v hodnotě 5 mil. Kčs  v akci „Z“. 

V celoobecním závazku bylo konstatováno: „zajistíme širokou účast občanů a složek NF na 

výstavbě MŠ, k tomu od složek NF celkem 1 600 hodin zdarma  

 

ROK 1981 

Výstavba mateřské školy byla zahájena v roce 1980 formou akce „Z“. Je financována ze 

sdružených prostředků na základě smluv s podniky / Státní statek Frymburk, Sodovkárna, 

Aritma Hořice, Státní lesy, Státní rybářství, Rudné doly a Jednota Kaplice/. 

Na rok 1981 byl plán 700 tis Kč, pak došlo ke změně plánu na 968 tis.Kčs a po další úpravě byl 

rozpočet 1, 668 tis. Kč. 

Z toho: materiál   - 624 519 Kčs - plán 670 000 Kčs 

        práce a služby  - 837 827 Kčs -  798 000 Kčs 

         mzdy   - 137 154 Kčs -  200 000 Kčs 

         celkem   -      1 589 500 Kčs -      1 668 000 Kčs 

Z celkově čerpané částky 1 589 500 Kčs  bylo uhraženo z Fondu rozvoje reserv 400 tis.Kčs a 

ze sdružených prostředků 1 189 500 Kčs.   

Z uzavřených 3 741 hodin na akci MŠ bylo odpracováno 6 917 hodin. Z toho odpracovaly 

složky NF, závody a PS útvar 3 637 hodin, občané 2 947 hodin a obyvatelé rekreačních chat a 

chalup 333 hodin. 

ROK 1982 

Jednou z největších akcí v obci je výstavba Mateřské školy. Od zahájení do konce roku 1982 
bylo zdarma odpracováno na této akci 16 417 hodin, z toho občané odpracovali 6 977 hodin 
a složky NF 9 440 hodin. Ukončení celé akce je plánováno na rok 1983, kdy by měla být MŠ 
k 1.říjnu otevřena. Práce na výstavbě je zásluhou všech složek NF v obci, které spolu s MNV 
organizují na každý volný den brigádnickou výpomoc. Je nutno vyzdvihnout zejména ZO 



chovatelů, ČSTV, požárníky, ZV Rudné doly, myslivce Černá a řadu dalších. Poděkování za 
velký kus práce patří mnoha občanům, zejména těm, jejichž profesí je zedník a další 
stavařské obory. Do ukončení MŠ zbývá provést omítky, podlahy a další vnitřní řemeslnické 
práce. 
 

ROK 1983 

M A T E Ř S K Á     Š K O L A   -  je dokončena !!! 

Koncem roku 1983 byla dokončena v akci „Z“ výstavba komplexu budov Mateřské školy 
v naší obci. Veškerá pozornost všech orgánů byla na výstavbu MŠ zaměřena, neboť šlo o 
největší akci posledních let ! 
Dne 9.12.1983 byla stavba zkolaudována. 
Za celé období výstavby od roku 1980 bylo odpracováno na výstavbě MŠ celkem 20 879 
brigádnických hodin zdarma, z toho občané odpracovali 8 874 hodin a složky NF 12 005 
brigádnických hodin. 
Celý komplex tvoří tři budovy – kotelna s transformační stanicí, hospodářský blok a objekt 
s hernami a ložnicemi. Do dvou oddělení MŠ bude docházet 55 dětí od 2 do 6 let. Kromě 
toho je zde zvláštní jídelna, ve které se bude stravovat i 60 dětí ze Základní školy. 
Vedení státního statku přes zimní období uvolňovalo 2 – 3 zedníky, zapůjčilo jeřáb a jiné 
mechanizační prostředky. 
Z dodavatelských podniků nejvíce práce odvedl OSP, který v plném rozsahu zajistil práce 
elektroinstalatérské, vodoinstalatérské, topenářské, malířské a natěračské a položení 
podlahových krytin. To vše ve vzorné kvalitě. 
Potíže byly při dokončování montážních prací vzduchotechnických zařízení. To způsobilo 
odsunutí termínu otevření MŠ o řadu týdnů. Dosud je nedořešeno vybavení kuchyně školní 
stravovny. Národní podnik Alba Hořovice nedodal téměř nic. 
Celkový náklad na stavbu činil 3 778 tis Kčs, cena vnitřního vybavení činí 325 tis. Kčs.  

Celková hodnota vystavěné MŠ,která byla největší akcí v tehdejších létech,činila 
 5 326 tis.Kč. 

 
ROK 1984 
2.ledna bylo slavnostně zahájeno vyučování v nové Mateřské školce. V tomto roce se ještě 
dokončovaly práce na MŠ za 104 000 Kčs a oplotila se školní zahrada za 58 000 Kčs  
 
ROK 1985 
V r.1985 byla jmenována ředitelkou MŠ dosavadní učitelka,která zde již pracovala 6 let a to : 
sl.Dana Pechová. 
 
ROK 1986 
Zahájení nového školního roku se zúčastnily členky SPOZ a členové komise školské a kulturní. 

Jako každý rok, tak i letos přinesli dětem sladkou upomínku. 

Při odchodu 11 dětí do první třídy ZŠ, počet zapsaných dětí v MŠ klesl.Ve třídě je jich nyní 18 
a v jeslové třídě celkem 12. 
Došlo rovněž ke změně pedagogické pracovnice, nastoupila učitelka Hana Žemličková, 
absolventka SPgŠ v Prachaticích.Rovněž do školní kuchyně  nastoupila nová kuchařka p. 
Olšáková. Ředitelkou je Dana Pechová. 
 
ROK 1987 



Na konci školního roku 1986/1987 bylo zapsáno 43 dětí. Z toho bylo 15 dětí v jeslové třídě a 
28 dětí ve třídě MŠ. V letním období byla MŠ na čtrnáct dnů uzavřena, protože se celá 
budova malovala a prováděla se desinfekce školy. Byly zakoupeny pomůcky potřebné pro 
výchovně-vzdělávací činnost a nové hračky. 
K 1.září 1987 je zapsáno 13 dětí v JT a 24 dětí ve třídě MŠ, z toho je 12 dětí předškolního 
věku. Počítá se s tím, že se počet dětí v jeslové třídě během roku zvýší a tudíž dojde 
k přechodu do třídy MŠ. 
Počátkem roku 1987 nastoupili do MŠ manželé Kozákovi, kteří pracují jako topič – údržbář a 
školnice. Hana Kozáková je dcerou Hany Kortánové. 
 
 
ROK 1990 
Obsazení učitelským sborem po oba dva školní roky je stejné-ředitelkou je Dana Pechová a 
učitelkou Hana Kliková.Mateřská škola je rozdělena na Jeslovou třídu,kde je v průměru 
umístěno 11 dětiček a na Mateřskou školku,kde je 18 dětí. 
Pěstounkami jsou Anna Korčáková a Eva Doležalová. 
Mateřská škola je samozřejmě umístěna v objektu nově postaveném,kam se přemístila 
počátkem roku 1984. 
 
 
=========================================================================== 
 

DALŠÍ OSUDY MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU POPSÁNY V SAMOSTATNÉM 

SBORNÍKU  - 

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ROKU 1990 ! 
 
 
 

V roce 2013 uplynulo celkem 30 let od dokončení výstavby nové budovy Mateřské školy. K 
tomuto výročí je zpracována menší publikace –  

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNÁ V POŠUMAVÍ 

1983 – 2013 
 

 

 

==================================== 


