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Zelená louka a na jaře vonící třešňový sad. To jsou 
vzpomínky pamětníků na prostor budoucí stavby Jeslí 
a Mateřské školy n. p. TRANSPORTA Chrudim. V pa-
mětní knize mateřské školy, která je uložena v Okresním 
archivu Chrudim, je napsáno, že investorem byla Trans-
porta a budovu vystavěly Pozemní stavby. Stavba byla 
zahájena roku 1964 a dokončena roku 1967. Stavební 
náklady vystoupaly do výše Kčs 2 145 920,- a vybavení 
zařízení stálo Kčs 277 000,-.

Dne 16. ledna 1967 bylo slavnostně otevřeno a předá-
no do užívání první společné zařízení v Chrudimi – Jesle 
a mateřská škola. Do mateřské školy bylo přijato 110 dětí 
ve věku 3–6 let a do jeslí 45 dětí ve věku 1–3  let. O všechny 
děti se staralo 8 učitelek, 7 dětských sester, 5 kuchařek, 
4 uklízečky, 3 pradleny a 1 školnice.

Dokončení školní zahrady provedla organizace Sva-
zarm. Finance zajistila Transporta n. p. Během prvního 
roku byla vybudována pískoviště, svah na sáňkování, 
zabudovány čtyři kolotoče, šest houpadel a konstrukce 
průlezek. Po dobu úpravy zahrady si děti hrály v blízkém, 
již zmiňovaném, třešňovém sadu. Poslední dva mohu-
tné vzrostlé stromy třešní byly pokáceny až v březnu 
roku 2004. Do té doby nám poskytovaly nejen výborné a 
šťavnaté plody, ale hlavně stín před slunečními paprsky. 

V prvním roce z mateřské školy odešlo 35 dětí do Zá-
kladní devítileté školy. První měsíce provozu školky po-
tvrdily, že zařízení splnilo očekávání a běh na dlouhou 
dobu započal.

V roce 1969 navštívila školku japonská delegace v rám-
ci akce Loutkářská Chrudim. Citace z kroniky MŠ: „Hosté 
z Japonska velmi obdivovali úroveň předškolní výchovy Hra na školní zahradě, na pozadí třešňový sad – 1974

Předškoláci –1968–1969
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natočili i krátký fi lm. Film byl vysílán japonskou televizí, 
vyšel článek v japonských novinách“.

Cílem úplně prvního školního výletu byl nedaleký Kočičí 
hrádek. V roce 1972 se uskutečnila první škola v přírodě 
v Horním Bradle, mateřskou školu poprvé navštívila 
školní inspekce na kontrolu výchovné práce a byl zalo-
žen pěvecký sbor dětí chrudimských mateřských škol. 

O zajímavé návštěvy v závodní mateřské škole a jes-
lích nebyla nouze. Návštěvy byly ovlivněny tehdejším re-
žimem a různými oslavami výročí. Děti se setkaly nejen 
se sovětskými vojáky i ruskými učitelkami, ale zápis ve 
školní kronice prozrazuje i návštěvu předsedkyně Čes-
koslovenského svazu žen M. Kabrhelové. Ze starých 
fotografi ích na nás koukají usměvavé tváře zpěvačky 
Petry Černocké nebo malíře a herce Miloše Nesvadby.

Výchovná práce, ale i výtvarné soutěže měly vždy 
přívlastek socialistický. V roce 1970, 1975, 1980, 1985 
a 1990 nacvičovaly děti se svými učitelkami na spar-
takiády.
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Návštěva Miloše Nesvadby – 1978

Japonská delegace – červen 1968

Oblastní spartakiáda ve Slatiňanech –1970

Pusťte nám
 žížalu 

Patrasovou!  



| 3 || 3 ||Pravidelnou zdravotní péči v jeslích vykonávala MUDr. 
Kudelková a v mateřské škole MUDr. Vykydalová, poz-
ději MUDr. Korbelová.

 Mateřská škola byla vybrána k průzkumu, který měl 
ověřit, zda pravidelné otužování vodou a vzduchem při-
spívá ke snížení nemocnosti v kolektivním zařízení. Ka-
ždý den po obědě se děti sprchovaly a získaly odznak 
a legitimaci Klubu otužilých dětí.  Ráno při vstupu dítěte 
do třídy byl prováděn tzv. „ranní fi ltr“, který měl odhalit 
infekční a jiná onemocnění. 

 Od ledna 1977 byl podle vládního nařízení přechodně 
zvýšen počet dětí na třídách na 35 a započala realiza-
ce nové školské soustavy. Byla zkrácena docházka do 
základní školy na 8 let a rodiče byli již ve školce sezna-
mováni s novými směry ve školské matematice, tzv. 
množinami.        

 V tomto roce byl postaven na školní zahradě přístře-
šek na hračky a sociální zařízení. 

Děti pravidelně navštěvovaly n. p. Transporta, aby si 
nejen prohlédly, kde pracují jejich rodiče, ale svým kul-
turním programem popřály, např. pracujícím ženám 
k MDŽ. Často byla natáčena pásma, která byla vysílána 
do závodního rozhlasu.

V roce 1982 se se školkou loučila její první ředitelka 
Olga Feyglová, která odešla do řádného důchodu. Funk-
cí ředitelky byla pověřena Jaroslava Michálková, která 
byla i zakládající učitelkou MŠ.

V daném roce Transporta stavěla II. závodní školku 
v bezprostřední blízkosti naší MŠ a zahrada jeslí byla 
kvůli terénním úpravám po výkopech z větší části ne-
přístupná.

Rok 1984 přinesl zlepšení vnitřního prostředí. Byl za-

koupen nový nábytek do všech tříd, nové koberce, žid-
ličky, psací stoly. Chodby a schody byly pokryty PVC. 
O tři roky později začaly děti jezdit do krytého bazénu 
ve Vysokém Mýtě na předplavecký kurz. 

Rok 1989 nastolil změny nejen ve výchovné práci. 
Došlo ke snížení počtu dětí na třídách, k rozvolnění reži-
mu, ustoupilo se od plnění úkolů komunistické výchovy. 
Roky utíkaly, nové děti přicházely a předškoláci odchá-
zeli do prvních tříd základních škol. Postupně se měnil 
personál, pedagogický i nepedagogický, obsah výchov-
ná práce, vybavení, ale i původní účel zařízení.

Ze tří oddělení jeslí zbyla jen dvě. Do uvolněného pro-
storu byla k 1. 4. 1991 přemístěna logopedická třída 
z MŠ TRA II s počtem 14 dětí. Jesle byly defi nitivně zru-
šeny 31. 8. 1991. Vznikla speciální zvláštní třída, dnes 
třída pro děti s poruchami autistického spektra (PAS).

V květnu 1992 byla řízením mateřské školy pověřena 
Miloslava Ješátková.

Okresní přehlídka pěveckých sborů ve Skutči – Transporťáček – 1986
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je dobrá cukrovka.

(cukrářka)



| 4 || 4 ||  V roce 1993 převzalo fi nancování provozu MŠ Město 
Chrudim. Budovy a pozemky však nadále zůstaly ma-
jetkem Transporty. Od 1. 7. 1994 byla škola rozšířena 
o nové oddělení – alternativní třídu s prvky waldorfské 
pedagogiky, která se přestěhovala z vedlejší MŠ TRA II.  

Od zmíněného roku začaly děti na MěÚ Chrudim vítat 
svým hudebním pásmem nové občánky do života a věř-
te, že tak činí do dnešní doby. 

Do poloviny roku 1995 fungovala v mateřské škole 
prádelna, která byla umístěna ve sklepních prostorech.

Významnou událostí roku 1997 byla oslava 30. výročí 
založení MŠ. V daném roce proběhlo v Regionálním mu-
zeu první Kacafírkování, předchůdce dnešní Mateřinky, 
tedy přehlídky mateřských škol. Všechna naše vystoupe-
ní v oblastních kolech Mateřinky měla vždy velký úspěch 
a ohlas ze strany rodičů i pořadatelů. Několikrát jsme 
reprezentovali náš kraj na celostátním kole v Nymburce.

K 1. 8. 1998 převzala řízení mateřské školy nová ředi-
telka Iva Škaloudová. Počet dětí měl klesavou tendenci 
a z původních 7 tříd zbylo pouze šest. V uvolněném pro-
storu vznikla provizorní tělocvična. Mateřská škola se 
ještě více otevřela rodičům v podobě Dnů otevřených 
dveří. Jarní či podzimní odpoledne byla plná výtvarného 
a pracovního tvoření rodičů s dětmi.

V září 1999 se v prostorech MŠ zabydlelo rodinné cen-
trum Mama klub, které je zde dodnes.

 V roce 2001 Město Chrudim odkoupilo budovu a po-
zemek mateřské školy do svého vlastnictví od zanikají-
cího podniku Transporta.

 V roce 2003 se školka stala právním subjektem 
a byla  k ní připojena MŠ Medlešice, jako odloučené 
pracoviště. 

V dubnu 2004 byla v suterénu mateřské školy zpro-
vozněna prostorná keramická dílna, která vznikla z bý-

Prádelna – 1982

Mateřinka – Duhová víla, Celostátní kolo Nymburk, 2008      
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a druhá půlbrejlatá ...  



| 5 || 5 ||valé prádelny a sušárny. Proběhla celková rekonstrukce 
bazénu. Na školní zahradě, jako první vlaštovka budoucí 
„Kouzelné zahrady“, byla vystavěna bylinková spirála za 
fi nanční podpory Nadace Veronika. Na podzim téhož 
roku jsme uspěli v krajské soutěži škol zabývajících se 
ekovýchovou „Zelený ParDoubek“ Umístili jsme se na 
1. místě. Od této doby sbíráme nejvyšší ocenění.

K Vánocům 2005 dostaly děti krásný dárek. Nové aká-
tové hrací prvky na školní zahradě sestavené do pěti 
světadílů. Český venkov s houpacím domečkem nebo 
Severní Amerika s totemem a kočárem s koňmi ...

 Ve volných prostorech bývalých jeslí si svoje útočiště 
začalo budovat Ekocentrum Paleta.

 V tomto roce opustili školnický byt poslední nájemníci. 
Z bytu se postupně po stavebních úpravách stala tělo-
cvična a pracovna se školní knihovnou a kabinetem na 

pomůcky. Na podzim 2007 byla do tělocvičny instalo-
vána horolezecká stěna. S koncem školního roku 2007 
byly spuštěny první webové stránky a činnost školky se 
dostala do širšího povědomí veřejnosti. 

S novým rokem 2009 nastoupila i nová ředitel-
ka Milena Pokorná. Od září se věkově rozdělené 
třídy změnily na smíšené a sourozenci spolu moh-
li začít chodit do jedné třídy. Začali jsme pracovat 
podle nového školního vzdělávacího programu Ba-
revný rok. Postupně byly zrekonstruovány dětské 
šatny. V rámci projektu „Ubrousku, prostři se!“ se na 
všech třídách krájelo, míchalo, vařilo a peklo z ovoce 
a zeleniny. Z každé třídy se vybral jeden recept a díky 
fi nanční podpoře města Chrudim jsme vydali vlastní Ku-
chařku, kterou děti věnovaly svým maminkám. Školní 
rok 2010–2011 začal zajímavou akcí. Agentura Dobrý 
den Pelhřimov vyhlásila Pokus o světový rekord – Nej-

Podzimní den otevřených dveří 2008

Vezmi za ruku Natálku. 
Já nejsem žádnej 

holkař.

Vybírání brambor – 2010



| 6 || 6 || větší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpa-
dových materiálů. Námi vyrobený erb města Chrudim 
se stal nejkrásnějším znakem Pardubického kraje.

  Na třídě Sluníček začali pracovat podle programu 
Začít spolu. K 1. září 2014 získala speciální třída Motýlci 
statut třídy pro děti s poruchami autistického spektra.

16. prosince 2014 nastoupila do funkce ředitelky Lada 
Kalinová.  Novou tvář získala školní zahrada. Za pomoci 
rodičů vznikla stanoviště z dřevěných palet. Hmyzí ho-
tel, svislé záhony, kompost, dýňoviště.  Děti začaly vy-
užívat pracovní koutky. Zednický, dřevíčkový, dílnu pro 
truhláře, dřez pro hry s vodou a pískem. Školní kuchyň 
byla vybavena novým konvektomatem. Téma zdravého 
stravování se začalo ještě více odrážet dennodenně 
v jídelníčku MŠ, ve kterém upřednostňujeme čerstvé 
české a regionální suroviny. Děti se učí jíst zapomenu-
té a netradiční potraviny. Od září 2015 začalo postupné 

budování relaxační místnosti, tzv. snoezelenu na speci-
ální třídě Motýlci. V roce 2016 si naše webové stránky 
oblékly nové šaty a my věříme, že se staly nedílnou sou-
částí života rodin našich dětí. Program Začít spolu se 
rozšířil do všech běžných tříd.

V září 2016 byli zaměstnanci i rodiče s dětmi překva-
peni pohledem na nový příjezd ke vchodu mateřské 
školy. Původní panelovou cestu po letech vystřídala 
úhledná zámková dlažba. Do budoucna se zde počítá 
s výsadbou zeleně a dalšími úpravami.

O údržbu budovy a zahrady MŠ se stará Město Chru-
dim. Patří mu za to velký dík. Se zřizovatelem jsme ve 
shodě, že si budova vzhledem ke svému stáří zaslouží 
rozsáhlejší rekonstrukci.

 Těšíme se, že další významné narozeniny oslavíme 
v novém! Vaříme jablečný kompot – říjen 2008

Zednický koutek – 2015

té a 

Budou 
nás očkovat proti 

sardinkám ... 
(zarděnkám) 
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Děti a sníh – leden 2010

Vítání občánků Hry v pískovišti – červen 2010

Hmyzí hotel – duben 2016016

Byli jsem na výletě 
na Kuně Hoře ...   
(Kunětické Hoře)
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PRACOVNÍKŮ MŠ 1969–1970–1971

SOUČASNÝ SEZNAM PRACOVNÍKŮ 
ŠKOLNÍ ROK 2016–2017 

Vezmu 
si nůžky pro 
ulejváky ...     

(leváky) 

Ředitelka MŠ:   Feyglová Olga
Zástupce ředitelky:  Štveráková Jaroslava
Učitelky:    Bryndová Ludmila
   Hudcová Zdena
   Hrušková Marie
   Kubátová Marie
   Málková Jana
   Michálková Jaroslava   
   Švadlenková Anna
Dětské sestry:   Bohatá Ivana
   Hurtová Miloslava
   Moravová Miloslava
   Procházková Eva
   Racková Jiřina
   Rulíková Vendula
Hospodářka:   Licková Vlasta
Kuchařky:  Dašková Helena
   Krupičková Emílie
   Pavlíková Marie
   Svobodová Marie
   Švadlenková Emílie
Školnice:   Cachová Marie
Pradleny:   Březinová Magda
   Floriánová
   Kudláčková Marie
Uklízečky:   Hájková Ludmila
   Musílková Jaroslava
   Půhoná Božena
   Pátková Marta

Ředitelka MŠ:        Kalinová Lada 
Zástupkyně ředitelky:  Saidlová Eva 
Učitelky:        Fidlerová Klára 
        Filipiová Petra 
        Harvánková Stanislava 
        Jeníčková Monika 
        Machová Jana 
        Maťáková Marie 
        Michálková Petra 
        Polánská Nela 
        Svatoňová Martina 
        Štětinová Pavlína 
        Žežulková Vendulka 
Asistent pedagoga:     Čejglová Ivana 
        Lupoměská Margita 
Hospodářka:                 Paluková Hana 
Kuchařky:       Konvalinová Věra 
        Petríková Renata 
        Štrupová Ladislava 
Školnice:        Horvátová Iveta 
        Jelínková Radka 
        Musílková Jana 
        Švarcová Lenka 
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3 běžné třídy, 2 speciální třídy, 
1 běžná třída v odloučeném pracovišti MŠ Medlešice

Běžné třídy (Sluníčka, Srdíčka, Kytičky) pracují v du-
chu moderního programu Začít spolu. Třídy jsou stále 
naplněné do maximálního počtu 27 dětí. 

Jak poznáte program Začít spolu? Učitel je podpo-
rujícím vzorem, průvodcem i autoritou, tedy osobností, 
která nemanipuluje, nenařizuje, nepředkládá hotové 
informace. Třída je uspořádána do hracích koutků, tzv. 
center aktivit (CA) – např. Šikovné ruce, Pokusy a objevy, 
Domácnost, Voda, Knihy a písmena, Dílna, Ateliér. CA po-
máhají děti přirozeně rozdělit do menších skupinek a na-
stavit tak podmínky pro pohodovou komunikaci. Děti se 

všestranně rozvíjí ve velmi podnětném, ale přehledném 
a bezpečném prostředí. Způsob práce vede děti k samo-
statnosti a rozhodnosti, podporuje zvídavost a chuť po-
znávat nové věci.  Rodiče spolutvoří vzdělávací program 
a zapojují se podle svých možností do činností ve třídě.

Ve speciálních třídách je nižší počet dětí. Jedině tak je 
možno se efektivně  individuálně věnovat dětem podle 
jejich individuálního vzdělávacího plánu a co nejintenziv-
něji spolupracovat s rodinou a odborníky. Díky zařazení 
do speciálních tříd v MŠ mají děti předpoklad lepšího 
startu při zahájení školdocházky.

Speciální třída logopedická – Korálky
Třída pro děti s vadami řeči funguje více než 25 let. 

Navštěvuje ji maximálně 14 dětí. S dětmi pracují dvě 
speciální pedagožky. Třída je zapojena do všech činnos-

MŠ STROJAŘŮ DNES

Hry v centrech aktivit

Pohled do běžné třídy



| 10 || 110 | tí MŠ, kromě toho denně probíhá logopedická prevence. 
Zahrnuje jak kolektivní logopedické chvilky a cvičení za-
měřená na rozvoj pohybu, grafomotoriky a soustředění, 
tak individuální logopedická cvičení.

Speciální třída autistická – Motýlci
Od září 2014 má tato třída jako jediná v pardubickém 

kraji statut speciální třídy MŠ pro děti s poruchami auti-
stického spektra (PAS). Navštěvuje ji maximálně 8 dětí, 
kterým se věnují 2 speciální pedagožky a 2 asistentky 
pedagoga.

Výchovně vzdělávací práce s dítětem vychází z jeho 
důkladného poznání a je založena na principech moder-
ní, zatím málo dostupné aplikované behaviorální analý-
zy (ABA) a využití jejich technik. Ta pomáhá dětem, kte-

ré nemluví, k osvojení a používání jednoduchých znaků. 
Díky nim si umějí říci o to, co potřebují.

CO K NÁM NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ?

Ekovýchova
• Udržujeme s dětmi lidové tradice, které nás navracejí 
k našim kořenům. Leden začínáme obchůzkou Tří Králů, 
veselíme se o masopustu, vynášíme Morenu a již 20 let 
se děti těší na příjezd svatého Martina, který nám zane-
chává voňavé sladké překvapení. Máte-li chuť, tady máte 
recept.

Martinské rohlíky: 
50 dkg hladké mouky, 1 Hera, 1 vejce, 1 vanilkový cukr. 
Na kvásek: 1 a ½ kostky droždí, 12 lžic vlažného mlé-

Logopedická chvilka

Relaxace ve třídě Motýlci

Spec
Od

kraji
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Venku si prohlížíme 
hmyzí hotel a Dan říká: 

„To je hospoda 
pro brouky.“
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a hned se zpracovává. Rozdělí se na 6 dílů, vyválí se do 
kulatého tvaru a rozkrájí na 8 dílků. Plní se tím, co kdo 
má rád (tvaroh, povidla švestková, jablečná či hrušková, 
mák, ořechy). Nezapomeňte rohlíky pomastit. 
DOBROU CHUŤ!

• • Naše školní zahrada je rozlehlá a krásná. Je blízká 
přírodě a její součástí je Kouzelná zahrada s vrbovým 
tunelem, záhony, hmatovou stezkou, kamennou zídkou 
a dalšími zákoutími. Kouzelnou zahradu využíváme jako 
učebnu pod širým nebem. Vznikla za vydatné pomoci 
rodičů a ti ji pomáhají pravidelně udržovat. 

• V celé mateřské škole se snažíme o ekologicky šetrný 
provoz. Učíme děti účelně hospodařit s pomůckami, ener-
giemi a odpady. Třídíme 7 druhů odpadů. Hliník sbíráme již 
15 let a díky výborné spolupráci s rodiči jsme každoroč-
ně nejúspěšnější v chrudimské soutěži „Nakrmte Hliní-
kožrouta.“

• Škola v přírodě je vždy velkým dobrodružstvím. Děti mají 
čas a prostor poznávat přírodu i sebe navzájem docela ji-
nak než ve třídě. Na čas se změní díky obětavým učitelkám 
v námořníky, indiány, skřítky …

Tralaláček
• Transporťáček aneb Tralaláček. Pěvecký sbor je nedíl-
nou součástí života naší mateřské školy. První zmínka 
o jeho činnosti se datuje k roku 1972. Přestože došlo 
v některých letech k přerušení činnosti a z Transporťáč-
ku se stal Tralaláček, původní myšlenka zpívání pro ra-
dost se nezměnila. Za 45 let prošly pěveckou výchovou 
stovky dětí. Zpíváme na benefi čních koncertech, na ver-
nisážích výstav, na vánočních jarmarcích, a hlavně u se-
niorů v různých typech sociálních zařízení.  

Eliška tady není. 
Má zápalku.

(spálovou angínu)

Andělský Tralaláček – 2014014
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•  Naše mateřská škola sousedí s Domem s pečovatelskou 
službou a spolupráce s ním je velice úzká. Dětská radost 
a energie pozitivně ovlivňuje život babiček a dědečků 
a naplňuje je pocitem štěstí. Společným cvičením, tvoři-
vými dílničkami na Velikonoce a Vánoce nebo zpíváním 
pro radost přirozeně propojujeme dětský svět se svě-
tem seniorů. 

•   Rok 2003 byl počátkem našeho projektu Adopce na 
dálku a holčička Stela z Ugandy se stala naší první ka-
marádkou. Později ji vystřídal Yesu Raj z Indie, kterému 
je nyní 16 let a jsme rádi, že ho můžeme díky ochotě 
rodičů stále podporovat ve vzdělání. Dochází k vzájem-

né korespondenci formou posílání dopisů s fotografi emi 
a obrázky. Naše děti cíleně poznávají Indii, jako zemi od-
kud Yesu Raj pochází.

Hrací dopoledne se seniory – duben 2016

Kamarád Yesuraj 

•  • Ro
dálku 
marád
je nyn
rodičů

Oslovení naší 
paní hospodářky Hany: 

Paní ředitelko 
kuchařko 
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Krmemí hliníkožrouta

Vrbový tunel – 2016

Vrbový tunel – 2016

Podzimní hrátky na zahradě – říjen 2010

outa

Nesahej na mě. 
Víš, co mi dalo práce, 

než jsem 
se narodil ...
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Školko buď zdravá jako rybička. 
(Sylva)

Ať na tebe svítí pořád sluníčko. 
(Matěj)

... abys byla pevná a nespadla na nás. 
(Vojta)

... hodně štěstí, aby Tě nikdy lidi nezbourali, 
aby na tobě nebyly praskliny. 

(Adélka)

... aby jsi byla  nejhezčí místo, které znám. 
Žádná školka se té naší nevyrovná. 

(Bára)

... aby na tě nikdo nezapomněl. 
(Adélka)

... at jsi krásná a umytá. 
(Péťa)

... ať jsi dokola ozdobená kytičkami. 
(Terezka)

……..hodně kamarádů a hodně hraček. 
(Tomášek)

…….at jsi pěkně barevná. 
(Denis)

MILÁ ŠKOLKO, PŘEJEME TI ...

Já do školy 
nepůjdu, protože budu 

mít obklad (odklad 
školní docházky)
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Čmelák 
má švihadlo!

(žihadlo)

 Poděkování patří Městu Chrudim za trvalou podporu, všem bývalým i současným zaměstnancům za jejich 
obětavou práci a všem rodičům a dalším příznivcům naší milé mateřské školy za jakoukoli formu spolupráce.
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