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60 let mateřské školy v Batňovicích

Úvod
Slovo ředitelky školy
Dne 1. ledna 2003 jsem se stala rozhodnutím Obecního úřadu v Batňovicích ředitelkou Základní školy a Mateřské školy v Batňovicích. Stalo se tak po sloučení základní školy, mateřské školy a školní jídelny do jednoho právního celku, kdy podle zákona musela vstoupit do
právní subjektivity všechna školská zařízení. Jsem moc ráda, ţe se mohu zúčastnit, zapojit a
podílet na oslavách 60. výročí od zaloţení naší mateřské školy v Batňovicích. Je mi tato událost ještě milejší, ţe jsem sama do této školky chodila, ţe jsem chodila do této budovy i do
školy, a ţe tady jiţ působím jako učitelka téměř 30 let. Znám tedy všechny učitelky osobně
a téměř všechny děti, které touto školkou prošly. Do dalších let přeji batňovické školce samé
zapálené učitelky a hlavně mnoho spokojených dětí.
Mgr. Miloslava Pavlová
ředitelka ZŠ a MŠ Batňovice

A ještě jedno slovo, a tak trochu omluva, a tak trochu pozvání
Vzpomínám si na chvíli, kdy nás napadlo v rámci připravovaných oslav 100. výročí zahájení
výuky v nové škole v Batňovicích v roce 1999 pokusit se o sepsání historie jedné vesnické
školy. Náš záměr se nám nakonec podařil a „Velké dějiny malé školy“ byly nakonec nejen
sepsány, ale i vydány tiskem. Jiţ při přípravě tohoto sborníku jsme samozřejmě narazili na
fakt existence mateřské školy. Ale ať uţ to bylo z důvodu, ţe mateřská škole v té době byla
samostatnou organizací, nebo z důvodu, ţe jsme na to neměli zas tak mnoho času ani peněz nám z toho mateřská školka tak trochu vypadla. Je pravda, ţe zmínky o ní se v našem
sborníku objevují, ale to je tak asi vše. Jiţ tehdy jsem to cítil jako určitý dluh vůči mateřské
školce, ţe jsme ji tak trochu vynechali. Slíbil jsem si tenkrát, ţe to časem napravíme. Ale
znáte to. Čas běţí a nic. Jsem rád, ţe dnes, po létech, můţeme tento náš dluh vůči mateřské
školce splatit.
A tak vám na následujících stránkách přinášíme ještě větší historii ještě menší školy v Batňovicích. Nečekejte nic převratného, vţdyť ţivot a práce takové mateřské školy vůbec není
o „historických“ událostech, ale o obyčejných všedních dnech. O tom jak utišit dětský pláč,
jak umýt upatlané ručičky, jak pofoukat bolístku, jak naučit děti drţet vidličku, o tom aby se
nikdo neutopil, o tom jak se v pořádku vrátit domů. A jedinou odměnou je ta jiskřička
v dětských očích, která nám říká, ţe to přeci jen stojí za to.
A tak se s námi vydejte proti proudu času, sice ne na výpravu, ale aspoň na malou procházku a pojďte si spolu s námi připomenout to, jak šel čas a jak se naše školka za ta léta změnila, připomenout si učitelky, kuchařky i všechny ostatní, kteří tu historii jedné vesnické mateřské školky pomáhali utvářet. A při tom všem mějme na paměti, ţe školka je vlastně první
„institucí“, se kterou se malý človíček ve svém ţivotě setkává. A ţe uţ tady se začíná formovat jeho vztah k rodné obci, ke kraji ve kterém se narodil a z kterého jednoho dne vyrazí do
toho velkého světa. A já bych jim všem přál, aby i po létech vzpomínky na tento začátek,
vzpomínky na jednu malou mateřskou školku patřily k tomu lepšímu, na co bude ve svém
ţivotě vzpomínat a k čemu se bude vracet. A třeba se to někomu z vás bude zdát nesoudné,
ale já si myslím, ţe mateřská školka v Batňovicích takovou „institucí“ uţ dávno je.
Břetislav Novák
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Střípky z historie mateřské školy v Batňovicích
1947 - 2007
Mateřské školky rok první
1947
Mateřská škola v Batňovicích byla zřízena v roce 1947. Školka byla umístěna do budovy
školy do třídy, která byla do té doby vyuţívána jako tělocvična pro potřeby školy i místní organizace Sokola. (TJ Sokol se odstěhovala do sálu hostince Josefa Donáta). Současně
s mateřskou školou byla zřízena i školní kuchyně pro děti v mateřské i obecné škole. Tolik
strohá fakta.
Zřízení mateřské školy v Batňovicích, se stejně jako mnoho dalších věcí v Batňovicích, neobešlo bez problémů. A za vším byly, ostatně jako vţdy, peníze. MNV v Batňovicích v čele
s tehdejším předsedou Josefem Koškou se zdráhal školku otevřít a nebýt iniciativy řídícího
učitele školy v Batňovicích Františka Svobody a okresního školního inspektora Jaroslava
Jandy, dočkaly by se Batňovice své školky o pár let později. Takto zaznamenal zřízení mateřské školy v Batňovicích řídící učitel Svoboda ve školní kronice: „Z popudu pana okresního
školského inspektora počal správce školy jednati s MNV o zřízení mateřské školy
v Batňovicích. Členové MNV se zdráhali ve schůzi dne 14. října a 13. listopadu 1946 mateřskou školu zříditi a uváděli malicherné důvody proti mateřské škole. Řídící učitel si ale vypsal
děti do této školy patřící a rodiče navštívil, aby se podepsali, ţe jsou ochotni děti do mateřské školy posílat. Tak bylo získáno 35 podpisů. Ve schůzi MNV je řídící učitel předloţil, a
kdyţ slíbil, ţe z inventárních peněz přispěje na opravu školy, a ţe obci se zřízením mateřské
školy nevzniknou velké výdaje, vyslovil MNV souhlas. Ţádost byla podána OŠV v Trutnově
dne 15. listopadu 1946. Zemská školní rada zřídila pak tuto školu výnosem č. I-2100 ze dne
16. prosince 1946.
Mateřská škola byla otevřena dne 10. března, kdyţ sem byla ustanovena první učitelka mateřské školy, Aneţka Ručová. Zařízení zakoupeno z peněz jednotného svazu zemědělců,
kterým byly peníze ministerstvem zemědělství dány na zřízení zemědělského útulku ţňového.“
Mateřská škola tedy byla zřízena a 10. března 1947 sem nastoupila první učitelka Aneţka
Ručová. Z ústního podání víme, ţe úplně prvními „klienty“ mateřské školky byli Zdeněček a
Zdenička Teichmanovi (Batňovice č. p. 171). Seděli v koutku u kamenných kostek jako „hříbečci“. Tak se začala psát historie mateřské školy v Batňovicích.
Do roku 1957 byla mateřská škola součástí základní školy v Batňovicích. Dne 1. února 1957
byla mateřská školka odloučena od školy. Svou „samostatnost“ si podrţela aţ do 31. prosince 2002 – tedy plných 45 let. Od 1. ledna 2003 se pak znovu stala součástí nově zřízené
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola. Tímto dnem byla zrušena i funkce
ředitelky mateřské školy. Ale to je ještě daleko. Teď jsme stále ještě v roce 1947. A tak se
pojďme podívat na počátky mateřské školy. A na pomoc si vezměme kroniku mateřské školy,
zaloţenou v roce 1947 tehdejším řídícím učitelem Františkem Svobodou.
„Umístění mateřské školy
Oddělení mateřské školy bylo umístěno ve volné třídě obecné školy v pravé polovině přízemí, kde byla dosud tělocvična. V ní cvičila také tělocvičná jednota Sokol, která se nechtěla
vystěhovat a dělala potíţe, takţe správce školy se školníkem musili nářadí sami vyvléci na
chodbu. Tato třída byla nově vymalována, elektrizována a má novou podlahu. Je ale poněkud vlhká, takţe ji bude nutno isolovat. Rozměry 6,75 x 9,50 x 3,90 m. Při této třídě je školní
kuchyně a samostatné záchody.
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Vnitřní zařízení
Správce obecné školy v Bohuslavicích nám nabídl starší ţidličky a stolky z tamní mateřské
školy. Ţidličky po 50,- Kčs, stolky po 100,- Kčs. Správce školy v Batňovicích poţádal zdejší
odbočku Jednotného svazu českých zemědělců, aby zařízení koupila z peněz (deset tisíc
Kčs), které dostala jako podporu na zřízení zemědělského útulku. Odbočka vyhověla a nákladem 1.550,- Kč zařízení zakoupila. Potom i kamna na vytápění, nádobí na vaření, později
(v červenci 1947) koupila i novou skříň a 12 lehátek od truhláře Jaroslava Rosy z Batňovic.
Tak vyčerpala obnos 10.000,- Kčs. Kladla si však podmínku, ţe tyto věci zůstanou jejím majetkem a ţe za půjčení bude v mateřské škole o prázdninách zdarma pracovat útulek pro
zemědělské děti. Místní školní rada zemědělcům písemně projevila souhlas a poděkovala za
pochopení při zřizování mateřské školy.
Zahájení vyučování
Vyučování bylo zahájeno dne 10. března 1947, kdyţ se u správy školy přihlásila sem ustanovená výpomocná učitelka mateřské školy Aneţka Ručová, absolventka čtyřnedělního přípravného kursu v Praze. Tato učitelka se narodila 23. února 1925 v Termesivech u Havlíčkova Brodu. Obecnou školu navštěvovala v Havlíčkově Brodě, měšťanskou školu tamtéţ a
Zemskou hospodářskou školu v Hlinsku v Čechách.“
Role jsou rozdány, jeviště uchystáno, představení můţe začít. Jak jsme jiţ zmínili, třída určená k provozu mateřské školy byla vymalována (o úklid se brigádně postaraly maminky
prvních předškoláčků), na čelní stěnu byla připevněna tabule. I první hračky přinesli do školy
rodiče a věnovali je školce.
Místní školní rada ţádala o zavedení celodenního provozu školky. V důsledku nedostatku
učitelských sil však školka pracovala jen od 8 hodin do 13 hodin, a tak byla dětem podávána
pouze svačina. Tu zdarma připravovala manţelka řídícího učitele Svobody. „Bylo podáváno
hlavně kakao, mléko, bílá káva a rohlík. Cena byla 2,- Kčs za svačinu“. V červenci 1947 nastoupila jako opatrovatelka Jaroslava Vaňková z Úpice. Po jejím nástupu byl ve školce zaveden po dobu prázdnin celodenní provoz. „Dvě svačiny a oběd stály v červenci 5,- Kčs, v srpnu 7,- Kčs. Tak mateřská škola pracovala jako ţňový útulek a demonstrovala své sociální
poslání. Od července vaří paní Květa Grešlová z Batňovic“.
A ještě trochu statistiky na závěr. Zapsáno bylo celkem 35 dětí. Z toho bylo 18 chlapců a 17
děvčat. V březnu navštěvovalo školku v průměru 16 dětí, v dubnu, v květnu a v červnu vţdy
15 dětí. V červenci a srpnu v celodenním provozu navštěvovalo školku v průměru 13 dětí. „V
obci je celkem 48 dětí, které by měly mateřskou školu navštěvovat“
A tak skočil školní rok v mateřské škole…rok první.
V objetí národní školy
1947 - 1957
Následující školní rok byl zahájen 1. září 1947. Zvláštností tohoto školního roku byla skutečnost, ţe hlavní prázdniny byly přeloţeny na leden a únor, takţe výuka byla přerušena od
Vánoc aţ do 9. února 1948 (obdobná situace nastala i v následujícím školním roce, kdy byla
výuka přerušena aţ do 28. února 1949). Personální ani organizační změny ve školce nenastaly.
Mateřská školka toho roku proděla dvě inspekce. A k této události se váţe i jistá zajímavost.
Školka měla od hasičského sboru v Zálesí zapůjčeno loutkové divadlo, které bylo umístěno
v zadní části třídy. „Učitelka dětem často s loutkami hrála. Divadlo bylo ale nevkusné a příliš
veliké. Proto bylo na popud paní zemské inspektorky Marty Řezníčkové z Prahy vystěhováno
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na půdu školy“. Zmíněná dáma provedla inspekci školky 27. dubna 1948. Dnes můţete loutky tohoto „nevkusného“ divadla shlédnout opravené ve vitríně na chodbě školy.
Od školního roku 1948/1949 byla i mateřská škola zařazena do systému tzv. jednotné školy.
„Do školy se přihlásilo při zápisu 26 dětí. Byly ale dny, kdy jich chodilo aţ 30, zvláště
v chladných měsících, kdy si nemohly hrát venku. Celodenní provoz však dosud nebylo
moţno zavést pro neschopnost rodičů.“
V této chvíli se naše vyprávění trochu zadrhává, neboť záznamy v kronice mateřské školy
byly po odchodu řídícího učitel Františka Svobody načas přerušeny. Kronika byla obnovena
aţ v roce 1957, kdy školka vyňata zpod správy národní školy a ustavena jako samostatná
jednotka, a kdy se jejího vedení ujala Věra Řezníčková.
Ze zápisu ve školní kronice se dovídáme, ţe od školního roku 1953/1954 byla mateřská škola umístěna ve třech místnostech, které byly zřízeny z bývalého bytu ředitele školy. „Z bývalé
jedné velké místnosti, kterou dříve měla mateřská škola, byla zřízena tělocvična pro národní i
mateřskou školu. Bylo tam téţ převezeno tělocvičné nářadí místního Sokola, kterého pouţívali ţáci při hodinách tělesné výchovy.“
Z dochovaných dokumentů dále víme, ţe v roce 1954 (přesněji 1. února) nastoupila do mateřské školy jako pěstounka Věra Řezníčková. Podle záznamu školní kroniky ve školním roce 1954/1955 působila v mateřské škole jako učitelka Věra Řezníčková a jako pěstounka
Aneţka Machová. V březnu 1956 odešla na mateřskou dovolenou Věra Řezníčková a do
školky nastoupila (pravděpodobně) do konce školního roku Oldřiška Mikulková, působící do
té doby ve školce ve Rtyni v Podkrkonoší. Pěstounka Aneţka Machová vypomáhala v té době v kuchyni.
V obecní kronice se z té doby zachovala i zajímavá statistika. „Rozpočet na rok 1956 - mateřská školka: 11.000,- Kčs, národní škola: 14.000,- Kčs, stravování: 51.000,- Kčs, druţina
mládeţe: 3.000,- Kčs.
Obědy pro jedno dítě se podávají za úhradu 2 – 2,80 Kčs; denní stravování dětí v mateřské
školce obnáší 2 Kčs (oběd a 2 svačiny) a 2 Kčs doplácí MNV. Tak se projevuje péče státu o
děti zaměstnaných rodičů“.
Na cestě samostatnosti
1957 - 1979
Na základě rozhodnutí Školského odboru rady Okresního národního výboru v Trutnově (č. j.
Škol. 38/57 - Tr.) bylo s účinností od 1. února 1957 osamostatněno dosavadní oddělení
předškolního věku při národní škole v Batňovicích na samostatnou mateřskou školu. První
ředitelkou školky byla jmenována Věra Řezníčková. V té době působila v mateřské škole
také Aneţka Machová (Ručová) jako pěstounka (současně byla na část úvazku zaměstnána
i jako pomocná síla v kuchyni). Kuchařkou byla Milada Ottová a školnicí Malvina Olahová.
Obě tyto činnosti vykonávaly současně i pro národní školu.
Jiţ v následujícím školním roce (1957/1958) docházelo do mateřské školy 16 dětí. Jejich
počet však v únoru 1958 poklesl na 12 a školský odbor ONV v Trutnově začal uvaţovat o
tom, zda by mateřská škola v Batňovicích pro nedostatek docházejících dětí neměla být přejmenována na „Zemědělský útulek“. Školský odbor v Trutnově se nakonec usnesl na tom, ţe
do prázdnin 1958 ponechá zdejšímu zařízení statut mateřské školy a v případě, ţe se počet
docházejících dětí od září 1958 nezvýší, změní se mateřská škola na „Zemědělský útulek“.
Do konce školního roku 1957/58 se docházka dětí zvýšila na 18 – 20 dětí denně a mateřská
škola v Batňovicích tak zůstala zachována.
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V březnu 1958 byla ze školy odvolána tehdejší „druţinářka“ Jana Košnerová a na její místo
nastoupila Aneţka Machová. Ve školce tak zůstala pouze Věra Řezníčková. V březnu následujícího roku odešla Věra Řezníčková na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila
Milada Turková. Ta však byla jiţ v následujícím školním roce přeloţena do mateřské školy ve
Rtyni v Podkrkonoší. Na její místo nastoupila Zdeňka Matýsková. V období od 1. září do 30.
listopadu 1959 působila v mateřské škole i vychovatelka Zdena Ulmanová, která si zde doplňovala svůj pracovní úvazek.
Ve školním roce 1960/1961 bylo v mateřské škole zapsáno 22 dětí (v dubnu dokonce 29
dětí). Průměrná docházka byla 21 dětí. Provoz mateřské školy byl rozšířen o ½ hodiny denně (6:30 – 15:00). V září se do mateřské školy vrátila Věra Řezníčková, která zde byla zaměstnána na zkrácený úvazek. V následujícím roce odešla pro změnu na mateřskou dovolenou Zdeňka Matýsková a na její místo nastoupila Věra Řezníčková. Do školky se pak na
zkrácený úvazek vrátila i Aneţka Machová. Od školního roku 1967/1968 pak pracovala jiţ na
plný úvazek.
V roce 1962 tehdejší patronátní závod Elektrárna ve Rtyni v Podkrkonoší zřídila pro děti mateřské školy „krásný, velký“ kolotoč. Kolotoč byl instalován na školním hřišti v srpnu v době
dovolené. Mimochodem… Toho roku byla mateřská škola v době dovolené na tři týdny uzavřena se souhlasem MNV a rodičů.
V září 1963 pak byla v šatně mateřské školy vytrhána stará podlaha, která byla nahrazena
novou betonovou podlahou. V roce 1966… ale o tom kronika mateřské školy: „V měsíci listopadu jsme dostaly od ONV Trutnov novou pojízdnou skříň na hračky v ceně 3.900,- Kčs.
Skříň je oboustranná. Poněvadţ musela být ode zdi, zabírala dosti místa. Se soudruţkou
Machovou jsme se rozhodly, ţe skříň by bylo lépe zasadit do zdi a tím získáme větší prostor
pro děti. Se souhlasem MNV se v dubnu 1967 rozbourala zeď a skříň se zasadila do zdi. Téţ
se ve třídě pod tabulí a v předsíni obloţila zeď umakartem. Tím se zlepšil vzhled místností,
které byly neustále okopané a otlučené. V měsíci červenci bylo téţ ve všech místnostech
vymalováno.“
Výrazných změn se mateřská škola dočkala v roce 1969. „Tento rok byl na změny velmi bohatý. Jiţ od konce února se ve vnitřku budovy oklofávala omítka a v dubnu se začala provádět isolace celé budovy. Dále se bouraly staré záchody a začaly se stavět nové. Tato práce
se prováděla jen po sobotách a nedělích dopoledne za účasti pracovníků MNV a rodičů.
Vzhledem k těmto nákladným pracím byla mateřská škola v době dovolené uzavřena se
souhlasem rodičů na 4 týdny, a to od 14. 7. – 11. 8. 1969. V té době se pilně pracovalo, zřizovaly se nové záchody, všechny dveře se v přízemí vyměňovaly a dodělala se isolace budovy. Na těchto pracích se zúčastňoval nejvíce předseda MNV s. Minář, tajemník MNV s.
Kult, dál s. Volhejn Milan sjednaný zedník a podle moţnosti otcové. V posledním týdnu dovolené pomáhaly maminky uklízet, aby mohla být mateřská škola od 11. srpna v provozu.
V mateřské škole nebyly do 11. srpna zhotoveny záchody ani umývárna. Na WC se chodilo
s dětmi do 1. poschodí a děti se myly zatím provizorně v jednom umyvadle bez tekoucí vody.
Tato situace trvala dva měsíce. Během měsíce září a října bylo postaveno nové sociální zařízení pro mateřskou školu.“
Přestavba byla ukončena v listopadu 1969. Kromě sociálního zařízení byla přistavěna i další
místnost, kterou hodlala mateřská škola vyuţívat jako lehárnu, ale aţ po dokončení ústředního topení. „Také se v mateřské škole vyměnily dvoje dveře. Vnitřní úprava byla dána do
vzorného pořádku“.
V létě 1969 odešla do důchodu dlouholetá kuchařka paní Milada Ottová. Na její místo nastoupila Olga Eliášová.
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Po ukončení školního roku začaly práce na ústředním vytápění. „O prázdninách a o dovolené se jiţ začalo připravovat na ústřední topení. Pomocí otců se vyklofávaly a zadělávaly do
zdi háky pro radiátory. Instalace topení má být provedena aţ v měsíci září 1971“. Samotná
instalace ústředního topení byla provedena v období září – listopad 1971. „Dne 12. listopadu
1971 se prvně zatopilo v ústředním topení. Potom se ještě celá budova malovala a vše se
natíralo. K 1. 1. 1972 byla práce ve škole hotova a škola byla ve vzorném pořádku“.
Po instalaci ústředního vytápění tak získala mateřská škola místnost, která začala slouţit
jako lehárna. Tím se rovněţ zvýšila kapacita školky z 20 na 24 dětí. O prázdninách v roce
1972 byla na školním hřišti postavena dřevěná chatka pro děti a pro uloţení hraček. Chatku
na náklady MNV zhotovil truhlář Jaroslav Rosa.
A léta běží, vážení
1980 – 2002
Na počátku února 1980 odchází ze školky první učitelka Aneţka Machová. Na jejím místě do
konce školního roku zaskakovala jako brigádnice Hana Pleskačová, která současně vypomáhala i v mateřské školce ve Velkých Svatoňovicích. Ve školním roce 1980/1981 nastoupila jako učitelka Věra Hanušová (roz. Winterová). Ta však 15. června 1981 odešla na mateřskou dovolenou a na jejím místě pro změnu zastupovala Aneţka Machová. Od 1. srpna 1981
nastoupila do mateřské školy Zuzana Hofmanová, absolventka pedagogické školy. Ta však
rovněţ v březnu 1982 odešla na mateřskou dovolenou a za ni znovu „vyráţela“ Aneţka Machová.
V roce 1982 odchází do důchodu Věra Řezníčková. Končí tak éra prvních dvou učitelek a
první ředitelky mateřské školy v Batňovicích – Aneţky Machové a Věry Řezníčkové, která se
započala v roce 1947 a trvala tak celých 35 let. Jiţ na první pohled je to neuvěřitelné číslo.
Uţ asi nikdo nespočítá, kolik dětí prošlo jejich rukama, nikdo uţ neocení, co vše za ta léta
pro batňovickou školku a potaţmo i pro Batňovice jejich práce znamenala. A tak nám dovolte, abychom jim oběma – Aneţce Machové i Věře Řezníčkové, na tomto místě alespoň poděkovali za vše, co pro mateřskou školku v Batňovicích za ta léta udělaly. Čas však nikdo
nezastaví a jak říká klasik, ţivot jde dál.
A tak pokračujme v našem vyprávění o batňovické „mateřince“. V září 1982 tak do mateřské
školy nastupuje nová ředitelka Jitka Svobodová a nová učitelka Miluše Folcová. V kuchyni
stále pracují Olga Eliášová a Věra Turková.
V květnu tohoto roku vyrazila mateřská školka na školu v přírodě. „V době od 1. Do 7. května
byly děti s učitelkami na pobytu v přírodě – v Peci pod Sněţkou. V chatě „ Na Salaši“ se dětem dařilo výborně i díky manţelům Eliášovým, kteří nás zásobili výborným jídlem. A tak
přestoţe rodiče měli strach, pobyt byl velmi pěkný, dětem se líbil a dal dohromady celý jejich
kolektiv“.
„Zajímavou“ poznámku nacházíme v roce 1983 v obecní kronice. „Rodiče přijali s porozuměním usnesení rady MNV poţadovat odpracování 20 brigádnických hodin zdarma podle potřeb školy či úkolů volebního programu národního výboru, jako podmínku pro přijetí dítěte do
mateřské školy. Oplocení, nátěry a podobně svědčí o dobrém vztahu rodičů ke škole“
V témţe roce došlo i vyřazení některých nepotřebných pomůcek a k úpravě interiéru školky.
Na konci školního roku 1984/1985 odešla Miluše Folcová a do školky nastoupila jako učitelka
Iva Sobotková (později provdána jako Pichová). Na školce v Batňovicích působila aţ do listopadu roku 1988, kdy odešla na mateřskou dovolenou. Na jejím místě se aţ do konce roku
střídaly různé brigádnice.
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V průběhu července a srpna 1989 byly ve třídách mateřské školy vyměněny podlahy. Prázdniny strávily děti v prostorách školní druţiny. Do „svého“ se vrátily 1. září 1989. V červenci
následujícího roku byla do třídy instalována akumulační kamna a okna herny a lehárny byla
vybavena mříţemi, tak aby bylo moţno častěji větrat v souvislosti s nařízením OHES proti
vyššímu výskytu radonu.
Krátce po zahájení školního roku (12. září) nastoupila i nová učitelka Lenka Sádková, která
ve školce působila do konce školního roku 1989/1990.
Nový školní rok 1990/1991 byl jiţ ve znamení celkového uvolnění denního reţimu školky.
„Nebylo nutné provádět přesně zaměstnání, vše záleţí na učitelce, jak a kdy děti naučí
všechno, co mají znát.“ Školka se dočkala i dalších změn ve vybavení. Ze zrušených jeslí ve
Rtyni v Podkrkonoší získala 2 skříně, do herny pak růţovobílý nábytek na skládání stavebnic
a podobných hraček celkem za 4.000,- Kč. V září roku 1990 nastoupila Blanka Horáčková
(Suchánková), která se však krátce na to vdala a jiţ v lednu 1991 odešla z důvodu rizikového
těhotenství na mateřskou dovolenou. Za ní pak nastoupila její matka Eva Horáčková, která
pak ve školce vypomáhala prakticky aţ do toku 2005. V roce 1991 nastoupila do školky jako
učitelka Monika Vaňková, která zde působila aţ do návratu Blanky Suchánkové z mateřské
dovolené v roce 1993.
Na podzim v roce 1991 absolvovala školka i plavecký výcvik s předškoláky, kam se na závěrečnou lekci jely podívat i mladší děti. Tradice plaveckého výcviku se na školce udrţuje do
dnešních dnů.
O prázdninách v roce 1994 došlo k rozšíření lehárny, zbudování „patýrka“ na jedné straně
nad lehátky, tak aby se zvýšila její kapacita. Téhoţ roku mateřskou školku „po dlouhé době
navštívil „opravdický“ Mikuláš s čertem. Přinesl koš plný dárků a sladkostí pro hodné děti.
Všechny se bály a slibovaly, ţe uţ budou opravdu hodné a ţe budou poslouchat“. I tato tradice jiţ zůstala ve školce zachována. Ovšem s tím plněním slibu o hodných a poslušných
dětech to neberte aţ tak doslova, i kdyţ je to myslím slibováno rok co rok.
Ve školním roce 1995/1996 se ve školce z důvodu vysokého počtu dětí objevuje ve funkci
pomocné vychovatelky Jitka Horáková z Trutnova. Následujícího roku pak do školky jako
třetí učitelka nastoupila Pavla Červeňáková, protoţe počet dětí ve školce se zvýšil jiţ na 31.
V březnu 1997 se předškolní děti učily hrát na flétnu s učitelem Josefem Hejnou. Své umění
pak předvedly ne besídce pro maminky k jejich svátku. I toto hraní na flétny se stalo náplní
činnosti školky v dalších letech. A ještě jedna „tradice“ byla v roce 1997 zaloţena. Děti odcházející po prázdninách do první třídy začaly skládat „předškolní maturitu“. Za přítomnosti
rodičů tak mohly předvést, co vše za léta strávená ve školce naučily a jak jsou připraveny na
vstup do „opravdické“ školy.
V říjnu v roce 1997 odchází z důvodu nemoci ředitelka Jitka Svobodová a krátce na to, tentokrát z důvodu mateřské dovolené, i Blanka Suchánková. Od 23. října proto nastoupila jako
učitelka Bohdana Staňková a jako pomocná učitelka vypomáhala Anna Majerová. Funkcí
zastupující ředitelky byla od ledna 1998 pověřena Pavla Červeňáková. V polovině srpna
1998 nastoupila jako učitelka Marcela Hebká z Úpice.
Na jaře v roce 1998 byla v celé budově školy vyměněna vnější okna a opravena fasáda. To
sice přineslo určitá omezení provozu školky, ale učitelky to nebraly tak tragicky. „I kdyţ se na
jaře začala vyměňovat okna a dělat nová fasáda na škole, takţe musíme uvnitř neustále svítit, jelikoţ přes ta špinavá okna a lešení se k nám sluníčko nedostane, v dětech ta sluníčka
svítí stále. A to je pro nás učitelky známka, ţe se dětem ve školce líbí.“

9

60 let mateřské školy v Batňovicích

Jitka Svobodová se jiţ do školky nevrátila. V roce 1998 odešla invalidního důchodu, zemřela
1. ledna 2000. Od 21. Května 1999 byla Pavla Červeňáková jmenována ředitelkou mateřské
školy.
Po dohodě s obecním úřadem byla o prázdninách v roce 2000 vybourána příčka mezi hernou a třídou. Prostor školky se tak zvětšil pro různé hry, cvičení a další dětské aktivity. Na
počátku roku 2001 proběhla schůzka rodičů ţáků školy a školky se zástupci obecního úřadu.
Důvodem byla zamýšlená změna systému stravování, kdy obecní úřad navrhl změnu školní
kuchyně na výdejnu, neboť školní kuchyně ve stávající podobě nesplňuje a do budoucna
zřejmě ani splňovat nebude zvyšující se hygienické poţadavky kladené na tato zařízení. Jídlo by se dováţelo jiţ hotové z jiného stravovacího zařízení. Návrh se nesetkal s kladným
přijetím a tak vše zůstalo při starém s tím, ţe na náklady obecního úřadu budou nakonec
provedeny alespoň dílčí úpravy v kuchyni.
O prázdninách roku 2001 se vrátila po mateřské dovolené Blanka Suchánková, opačným
směrem pro změnu odešla Marcela Hebká. V říjnu 2002 odchází na mateřskou dovolenou
Pavla Červeňáková, na její místo nastoupila Tereza Išová z Volanova u Trutnova. Vedením
mateřské školy byla pověřena Blanka Suchánková.

Konec samostatnosti
2003 - 2007
S účinností od 1. ledna 2003 byla Obcí Batňovice zřízena samostatná příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola. Současně s tím byla zrušena mateřská škola jako samostatná organizační sloţka a začleněna jako součást nové příspěvkové organizace. Ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Miloslava Pavlová. Vedoucí učitelkou mateřské školy se
stala Blanka Suchánková.
Školní rok 2003/2004 začal 1. září. Pro zajímavost uvádíme stav poplatků (srovnej výše).
Úhrada nákladů na stravování na celý den činí 23,- Kč na jedno dítě. Kromě toho, rodiče
docházejících dětí platí jiţ od roku 1995 měsíční příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz školky ve výši 100,- Kč měsíčně.
V roce 2005 se z mateřské dovolené vrátila Pavla Červeňáková a ze školky odešla Tereza
Išová.
A tak jsme se dostali aţ na konec našeho vyprávění. Zatím probíhající školní rok 2006/2007
byl zahájen v pondělí 4. září 2006. Do školky je zapsáno 28 dětí. Vedoucí učitelkou MŠ zůstává Blanka Suchánková, druhou učitelkou pak Pavla Červeňáková. V kuchyni vaří Anna
Majerová spolu s Marcelou Volfovou a o úklid a pomoc při práci s dětmi se stará Věra Škaloudová.
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Co všechno už odnesl čas
Rok 1947 - vzpomínky na zahájení činnosti mateřské školky v Batňovicích
Po dokončení studia v Praze pro učitelky mateřských škol, které se v té době zakládaly
v pohraničí, jsem dostala seznam okresů, kde se ucházejí o mateřskou školu. Byly to většinou školky v bývalém pohraničí. Protoţe pocházím z Vysočiny, napsala jsem si tři místa, o
která bych měla zájem a která byla nejblíţe mému bydlišti. Bylo to Ústí nad Orlicí, Náchod a
Trutnov. Začátkem března mi přišla pozvánka k nástupu na školský odbor v Trutnově, kde
mě přijal pan inspektor Jansa. Nabídl mi tři místa, kde má být mateřská školka zařízena, mezi nimi i Batňovice. Protoţe jsem to tu neznala, sám mně řekl: „Já Vás dám do Batňovic, to
nebylo dříve pohraničí.“ Poradil mně, jak mám jet zpět a kde mám vystoupit. Batňovickou
školu jsem našla hned. Přijal mně pan ředitel Svoboda, který mně také ukázal mé nové bydlení.
Mateřská škola měla být umístěna ve velké třídě v přízemí školní budovy. Provoz školky měl
být tři hodiny ráno a dvě hodiny odpoledne. To by však bylo pro rodiče komplikované - museli by děti vodit dvakrát za den do školky a zpět. Nabídla jsem proto panu inspektorovi, ţe budu děti vodit ráno do školky a v jednu hodinu zpět domů. Ráno jsem šla v sedm hodin a do
osmi hodin jsme byli ve školce. V jednu hodinu jsem je zase vedla domů. Děti byly hodné a
ve dvojicích jsme došli tam i zpět. Tehdy nebyl takový provoz na silnicích jako dnes – nyní
bych se jiţ neodváţila vést tolik dětí po tak dlouhé trase. Kuchyň také ještě nebyla, děti si
svačinky nosily. Také bylo více dětí ze zemědělství, tak se vyhovělo rodičům tím, ţe byl provoz i o prázdninách, v červenci a srpnu a já jsem měla volno v lednu a v únoru, kdy jsem
byla doma na Vysočině. Od března byl zase normální provoz. V Batňovicích jsem si zvykla,
dobře jsem je znala, protoţe jsem je dvakrát za den prošla. Znala jsem dobře i rodiče a děti
byly hodné.
Také si pamatuji na první vystoupení dětí u pomníčku padlých v květnu 1947. Děti ze školky
tam vystoupily společně s dětmi ze školy. Další akce a besídky na sebe nedaly dlouho čekat.
Kaţdým rokem jsme jezdili na výlet s koňmi. Pan Matýska nám vyzdobil vůz a jeli jsme do
Ratibořic nebo na Ostaš. Dětem se to moc líbilo a jezdily s námi i některé maminky.
Po nějakém čase jsem dostala zprávu z okresu Havlíčkův Brod, zda bych se nevrátila na
volné místo v mateřské školce. Moje odpověď byla – NE. Byla jsem v Batňovicích spokojená
a na zdejší děti zvyklá. Takto jsem pracovala od 10. března 1947 do konce roku 1950, kdy
jsem měla tříletou přestávku na mateřskou dovolenou. V roce 1954 jsem znovu nastoupila
zpět. Ve školce jiţ byla paní Věra Řezníčková, provoz byl celodenní, tedy pro dvě síly.
S Věrou Řezníčkovou jsme pracovaly aţ do důchodu. Na „batňovskou“ školu ráda vzpomínám, s kolegyní Řezníčkovou se mně dobře pracovalo, ţádné problémy jsme nikdy neměly.
Těm mým prvním dětem, které jiţ jsou babičkami a dědečky přeji stálé zdraví a všem ostatním hodně radosti v ţivotě. A Batňovicím děkuji dodatečně po mnoha letech za milé přijetí a
tehdejší pobyt v mateřské školce.
Aneţka Machová

Vzpomínky na veselé příhody dětí paní ředitelky Věry Řezníčkové
Vzpomínám na malého Bédu Loukotu. Za letních vycházek stále nosil u sebe bloček papíru
a tuţku. Vyptával se, jak se která květinka nebo brouk jmenují. Zapisoval si vše, uţ nevím
jak, ale jistě asi čárkou nebo krouţkem. V té době ještě neuměl psát. Jeho záliba o biologii
v něm rostla, vystudoval na profesora a jistě přednáší své oblíbené květiny na gymnáziu
v Hradci Králové.
Dále tu byl Jára Rind. Ten zase nosil do školky přes rameno brašničku, v ní měl kleště, kladivo, šroubovák, prkénko a pár hřebíků. Zatloukal hřebíky do prkénka a měl radost, kdyţ byl
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pochválen, jak umí spravovat. Jistě se z něho stal vzorný otec, který své zkušenosti předával
svým dětem.
Pak to byla parta kluků – Pepa Martinec, Kamil Mach, Pepa Všetečka, Jára Hejna a Honzík
Šatka. Jeden den si hráli na vojáky, druhý den na indiány. Povyku u toho bylo dost, hru proţívali opravdově, ale nikomu neublíţili.
Jeden záţitek z vycházky, kdy Míša Pichrt se rád schovával za stromy. Jednou děti navrhly,
ţe se schovají ony jemu. Kdyţ Míša nikoho neslyšel, vylezl ze svého úkrytu a spustil křik.
Kdyţ se děti ukázaly, slíbil, ţe se uţ nebude schovávat. Po delší době nám jeho babička,
paní Špicarová vyprávěla, ţe si vzala Míšu na houby. V lese se babičce schoval tak, ţe ho
nenašla a on nenašel babičku. Po delším volání a hledání se rozhodla jít domů a zavolala na
pomoc SNB. Míša se brzy našel celý vystrašený a uţ se nikdy neschovával.
Krátká vzpomínka na předškolní léta Ivany Martincové – Broţové. Kdyţ Iva nastoupila do
zdejší mateřské školky, bylo to neposedné, zvídavé dítě. Kde se co šustlo, hned byla u toho
a všude jí bylo plno. Stále si prozpěvovala, pobrukovala a zazpívala kdekoliv a cokoliv. Říkaly jsme s paní učitelkou Machovou, jestli to s ní vydrţíme tři roky, neţ půjde do školy, ţe bychom měly dostat medaili. Iva povyrostla, přešla do školy a my medaili nedostaly. Její hudební talent ji provázel po celou školní docházku. Vystudovala konzervatoř a stala se z ní
známá zpěvačka. Svým zpěvem reprezentuje svoje rodiště – tudíţ naši obec i svoji první
školku a školu.
Těch vzpomínek by bylo více příjemných, ale snad zas někdy jindy.
Věra Řezníčková

Moje první setkání s učitelkou mateřské školy v Batňovicích Anežkou Machovou
Do batňovické školy mě umístil určovací lístek tehdejšího Okresního úřadu v Trutnově. Pocházím z Červeného Kostelce, a jak to bylo dříve, více se cestovalo vlakem neţ autobusem,
takţe ač Batňovice leţí ve směru na Trutnov (ale mírně stranou a hlavně mimo dosah ţeleznice), neměla jsem ve svých 19 letech o této obci ani potuchy. Kdyţ jsem se tehdy, poslední
srpnový den, šla hlásit do zmíněné batňovické školy jako začínající vychovatelka, musela mi
kamarádka v autobuse poradit, kde mám vystoupit, kde leţí moje budoucí působiště. Školu
jsem našla bez problémů, a kdyţ jsem do této budovy vstoupila poprvé plna obav, jak mě
přijmou v mém prvním zaměstnání, veškeré pochybnosti se rázem rozplynuly, kdyţ jsem se
na chodbě školy setkala s učitelkou mateřské školy paní Machovou. Hned se mi představila
a řekla: “Tak tě tady, Haničko, vítám,“ podala mi ruku a pokračovala, „já jsem tady pro
všechny Áša,“ a hned mi nabídla tykání, jako bychom se znaly odjakţiva. Dalo mi to chvíli
přemáhání, jak říkám, mně bylo tehdy devatenáct let a Áša se svými hodně prošedivělými
vlasy na mě působila ve svých necelých padesáti letech přece jen jako o hodně starší úctyhodná paní, se kterou se nesluší si tykat. Postupně jsme se i přes velký věkový rozdíl hodně
skamarádily, a ač jsme spolu pracovaly v jedné škole jen sedm let, nosím ji v srdci stále. Byla to pro mě opravdu spřízněná duše.
Za vše, co ve mně zanechala, jí děkuji.
Hana Hoření

Byla jsem tu jen chvíli
Co napsat o mém krátkém působení v batňovické mateřské škole? Ráda na tento jeden necelý školní rok vzpomínám, byl to školní rok 1980/1981. Dětí tehdy bylo poţehnaně, nároky
veliké, ale díky dobré spolupráci s paní ředitelkou Věrou Řezníčkovou se všechno dalo dobře
zvládnout a náš vztah zůstal přátelský dodnes. Ráda vzpomínám i na pana ředitele Aleše
Řezníčka, který se také snaţil o vytvoření příjemné pracovní atmosféry, o dobrý duch školy.
Věra Hanušová
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Jen kratičce o tom, jak jsem začínala
V batňovické školce jsem začínala v roce 1985 jako čerstvá absolventka střední pedagogické školy. Po báječném přijetí tehdejší ředitelkou školky paní Jitkou Svobodovou i celým kolektivem školy jsem tu proţila skoro čtyři roky, které mě pozitivně poznamenaly nejen pro
mou budoucí práci s dětmi, ale přinesly plno zkušeností i do běţného ţivota. I kdyţ dnes
mám „svoji“ školku a z mých prvních dětí jsou tátové a mámy, na začátky v Batňovicích často ráda vzpomínám a z darů tohoto období čerpám dodnes.
Iva Pichová

Co ještě říci…
Do batňovické školičky jsem nastoupila v roce 1996 jako třetí učitelka. Tehdy zde bylo zapsáno 31 dětí a starala se o ně paní ředitelka Jitka Svobodová a paní učitelka Blanka Suchánková. Do té doby jsem pracovala ve vícetřídní školce v Úpici a to v logopedické a vyrovnávací třídě. Tedy s polovičním počtem dětí, které vyţadovaly individuální přístup. A najednou tolik dětí a od 3 do 7 let a v jedné třídě. Práce v jednotřídce je náročnější, jelikoţ musíte
skloubit potřeby maličkých a velkých dětí. Brzy jsem si však zvykla. Tahle „naše“ batňovická
školička a práce v ní, má totiţ nějaké svoje kouzlo. Je sice maličká, ale asi právě proto v ní
máme k sobě blíţ, učíme se ohleduplnosti a kamarádství, prostě se nenudíme a je tu někdy
pořádně veselo.
Vzpomínám si například, jak jsme trénovali s jedním malým kamarádem uţ asi třetí měsíc
jazýček na „R“. Jednou ráno přiběhl radostně do školky a uţ ode dveří volá: „Paní učitelko,
prrrrrrdel.“ R bylo na světě a pochvala musela následovat.
Jednu nevýhodu mně však práce v batňovické školičce přinesla, a to vychovávat zde své
dva vlastní syny. Kluci sice brzy pochopili, ţe tam nejsem jen pro ně, ale to víte, máma je
máma a k té si dítě dovolí víc, neţ k paní učitelce. Jenţe ve školce to vidí všechny děti a to si
pište, ţe by se hned rády přidaly. A tak moji milí synové museli být potrestáni (samozřejmě
v umývárně nebo na lehárně, aby to nikdo neviděl. Naštěstí to na mých, teď uţ velkých habánech nezanechalo ţádné následky a nezanechalo to v nich negativní vzpomínky na školku).
A co bych chtěla popřát „naší“ školičce k 60. narozeninám? Ať si udrţí to svoje kouzlo, ať je
v ní co nejméně uplakaných očí a co nejvíce veselých šikulek a šikuláčků.
A co jí přejí děti? Aby dlouho vydrţela, aby byla zdravá, aby byla veselá jako sluníčko, aby
v ní děti uklízely hračky a byly na sebe hodné, aby v ní neutíkaly hodiny, aby neměla nemocné děti, aby v ní vonělo dobré jídlo, aby se jí nestýskalo, aţ odejdeme do první třídy, aby
se nám v ní všem líbilo.
Pavla Červeňáková

Vše co jsem potřebovala, jsem se naučila v mateřské škole
Vše, co jsem se potřebovala naučit, jsem se naučila v mateřské školce. Určitě si všichni vybavíte, ţe se jedná o název humoristické kníţky…ale já musím doplnit, ţe „vše, co jsem se
potřebovala naučit, jsem se naučila v Mateřské škole Batňovice. Tuto školku jsem do svých
dvaceti let nikdy nenavštívila, přesto si to troufám tvrdit. Nastoupila jsem sem totiţ po studiu
na pedagogické škole jako učitelka, jako novopečená učitelka, která vlastně nebyla ani tak
novopečená jako spíše „nedopečená“.
Nemusím nikomu vykládat, ţe hned po prvních týdnech v praxi člověk zjistí, ţe vlastně nic
neumí a všechno se teprve učit musí, a ţe to, co umí, vlastně ani tak moc nepotřebuje. A
právě proto jsem vděčná, ţe právě v Batňovicích jsem mohla strávit první tři roky své pedagogické dráhy. Byla to škola ţivota a vzpomínky na záţitky s dětmi, jejich rodiči i spolupracovníky ve mně zůstávají a stále se ozývají. Spousta krásných záţitků, akcí s dětmi, výletů,
přeţití školní inspekce, to všechno stálo za to, i kdyţ za kaţdým kraťoučkým vystoupením,
za kaţdou kytičkou pro maminku byl obrovský kus práce, který ostatní nevidí. Chtě – nechtě,
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musím tvrdit, ţe batňovická škola a školka jsou nejkrásnější školou v okolí, sympatická budova a okolí, které je jak z pohádky. Která jiná školka se můţe pochlubit tím, ţe leţí mezi
lesy, kopci, u kostela a ještě nedaleko rybníka?
Přeji všem dětem i dospělým v Batňovicích, aby tento idylický obrázek zůstával zachován i
pro další generace, a aby ve školce bylo stále tak veselo a plno dětí, které budou s láskou na
svou školku vzpomínat!
Tereza Išová

Tady a teď…
Do mateřské školy v Batňovicích jsem nastoupila jako učitelka v roce 1990. Mé působení
v této mateřince tedy trvá jiţ 17 let. Jsem moc ráda, ţe tomu tak je a mohu se tedy podílet na
přípravách 60 oslav jejího zaloţení. Na batňovické školce se mi líbí, ţe je to školička útulná a
všichni dohromady jsme jako jedna „velká rodina“. Dětí je stále dost a věřím, ţe tomu bude
tak i nadále, aby naše školka mohla slavit i další svá výročí.
Prostředí MŠ se stále kaţdým rokem vylepšuje, postupným obnovováním starého zařízení
za nové. Na výzdobě se podílí svými výrobky učitelky i děti, a tak se naše školka stává hezčí
a veselejší, coţ se líbí nám všem. Mění se nejen prostředí, ale i práce s dětmi. V současné
době je denní program v mateřinkách uvolněnější, různorodé činnosti se vzájemně prolínají.
Reţim dne se jiţ nemusí tak přesně časově dodrţovat, jak tomu bývalo dříve. Klade se tedy
důraz na vlastní tvořivost učitelky. Snaţíme se o to, aby kaţdý den byl pro děti i nás učitelky
pěkný, zajímavý a obohacující. Přejeme si, aby všechny děti byly šťastné a spokojené. Denní
program nabízí volnou hru, didakticky zacílené činnosti (výtvarné, pracovní, hudební, poznávací, jazykové, pohybové), pobyty venku, odpočinek, odpolední zájmovou činnost a stravování. Pravidelně v MŠ probíhá logopedická péče, účastníme se předplaveckého výcviku
v Trutnově, různých divadelních představeních, výstav, exkurzí a výletů. Oblíbené jsou jiţ
tradiční oslavy Vánoc, Mikuláš s čertem, nadílka hraček pod stromečkem a besídka pro rodiče. Dále například zimní radovánky na sněhu, návštěva čarodějnice, vynášení smrťačky,
besídka ke Dni matek, oslava Dne dětí a loučení s rodiči a dětmi, které odcházejí do školy
pod názvem „Předškolní maturita“.
Kromě kaţdodenní práce s dětmi mě baví vymýšlet a pořádat i netradiční akce nejen pro
děti, ale i rodiče, jak říkám „překvápka“. Kaţdým rokem uspořádáme nějaké novinky.
V dětech se tak vytvářejí silné dojmy a získávají tím nové poznatky formou zajímavých proţitků. Vydařené akce s rodiči byly Čarodějnické hrátky, Podzimní procházka za zvířátky,
Kašpárkovo pohádkové odpoledne a další. Hodně legrace si s dětmi uţijeme téţ při karnevalech, kdy se i my učitelky vţdy přestrojíme za nějakou oblíbenou postavičku, která tvoří pár:
Křemílek a Vochomůrka, vodník a vodnice Amálka, kašpárci Tik a Ťak, šašci Bum a Bác…
Nad pěknými fotografiemi pak ráda vzpomínám i na úspěšná veřejná vystoupení Indiánů
z kmene Čikuás, Loupeţníků z Čerťáku, Veselých šašků atd. Je to hřejivý pocit vidět spokojené zářivé dětské oči, úsměv na tváři a v tu chvíli naplno proţívanou atmosféru, plnou napětí a očekávání.
A tak si přeji, aby těch pěkných zajímavých, ale i obyčejných dnů v naší školce bylo co nejvíce. Aby nikomu z nás nechybělo zdraví, úsměv na tváři a láska mezi námi všemi. Proto i my
se s dětmi kaţdý den vítáme slovy: „Ty jsi kluk a ty jsi holka, dohromady malá školka. Jsme
tu všichni kamarádi a máme se stále rádi“.
Blanka Suchánková
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Učitelé mateřské školy v Batňovicích
Od roku 1947
Anežka Machová (roz. Ručová)
1947 - 1980
Do nově vzniklé „mateřské školy“ při škole v Batňovicích byla ustanovena jako výpomocná
učitelka mateřské školy rozhodnutím Okresního školního výboru v Trutnově (č. j. 1855/47) od
10. 3. 1947. Téhoţ dne do školky nastoupila a stala se tak první učitelkou nově vzniklé školy
v Batňovicích. V roce 1958 po návratu z mateřské dovolené přešla Aneţka Machová na
funkci druţinářky do školy a v mateřské škole zůstala pouze Věra Řezníčková. Do školky se
vrátila v únoru 1962 po odchodu Zdeňky Matýskové na mateřskou dovolenou. Zpočátku pracovala současně i jako druţinářka ve škole. Své působení na školce ukončila 22. února
1980, kdy odešla do důchodu.
Na školce pak ještě „vyráţela“ krátce od 15. do 30. června 1981 po odchodu učitelky Věry
Hanušové na mateřskou dovolenou, a od 21. března do 30. června 1982 po odchodu učitelky
Zuzany Hofmanové na mateřskou dovolenou.
Věra Řezníčková (roz. Dohnalová)
1954 - 1982
Na základě výnosu Okresního školského výboru v Trutnově (č. j. IV/1-428/54), nastoupila
Věra Řezníčková 1. února 1954 na vlastní ţádost jako „pěstounka“ na mateřskou školu v
Batňovicích. Od 1. února 1957, kdy byla mateřská škola osamostatněna od národní školy,
vykonávala funkci ředitelky. 23. února 1959 nastoupila na mateřskou dovolenou. Do školky
se vrátila 1. září 1960. Po odchodu Zdeňky Matýskové na mateřskou dovolenou nastoupila
opět do funkce ředitelky mateřské školy. Své působení v mateřské škole ukončila v červnu
1982, kdy odešla do důchodu.
Oldřiška Mikulková
1956
Nastoupila v březnu za mateřskou dovolenou paní Řezníčkové. Na zdejší školku přišla ze
Rtyně v Podkrkonoší a působila zde jen krátce, do návratu paní Aneţky Machové.
Milada Turková
1959
Do školky nastoupila 3. března 1959 po odchodu Věry Řezníčkové na mateřskou dovolenou.
Na počátku školního roku 1959/1960 však byla přeloţena na mateřskou školu ve Rtyni
v Podkrkonoší.
Zdeňka Matýsková
1959 – 1962
Do školky v Batňovicích nastoupila na počátku školního roku 1959/1960 po odchodu Milady
Turkové a 10. února 1962 odešla na mateřskou dovolenou.
Zdena Ulmanová
1959
V mateřské škole působila krátce od 1. září do 30. listopadu 1959.
Hana Pleskačová
1980
V mateřské škole působila krátce po odchodu Aneţky Machové do důchodu od února do
konce června 1980.
Věra Hanušová (roz. Winterová)
1980 – 1981
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Do školky v Batňovicích nastoupila na počátku školního roku 1980/1981. Krátce před koncem školního roku (15. června 1981) odešla na mateřskou dovolenou. Dnes pracuje jako
učitelka v MŠ ve Rtyni v Podkrkonoší.
Zuzana Hofmanová
1981 - 1982
Do školky nastoupila 1. srpna 1981. Ještě během téhoţ školního roku (20. března 1982)
odešla na mateřskou dovolenou.
Jitka Svobodová
1982 - 1999
Do školky v Batňovicích nastoupila jako ředitelka 1. září 1982 za Věru Řezníčkovou, která
odešla do důchodu. Na škole působila do října 1998, kdyţ opustila školku v důsledku těţké
nemoci. Zemřela 1. ledna 2000.
Miluše Folcová
1982 - 1985
Do školky v Batňovicích nastoupila 1. září 1982 a působila zde do konce školního roku 1984
/1985.
Iva Pichová (roz. Sobotková)
1985 – 1988
Nastoupila od začátku školního roku 1985. V listopadu 1988 odešla na mateřskou dovolenou. Dnes je ředitelkou MŠ v Libňatově.
Lenka Sádková
1988 – 1989
Ve školce působila jen jeden školní rok.
Blanka Suchánková
1994 – dosud
Do školky nastoupila jako slečna Horáčková, ale jiţ v říjnu se provdala. Od ledna byla v pracovní neschopnosti a zastupovala ji matka, paní učitelka Horáčková. V roce 1997 odešla na
druhou mateřskou dovolenou. Do školky se vrátila o prázdninách roku 2001. Po odchodu
Pavly Červeňákové na mateřskou dovolenou byla pověřena vedením mateřské školy. Po
začlenění mateřské školy do příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Batňovice v roce 2003 je vedoucí učitelkou v mateřské škole.
Eva Horáčková
1990 – 2005
Ve školce zastupovala podle potřeby za nemocné učitelky.
Monika Vaňková
1991 – 1993
Zastupovala na zdejší škole za mateřskou dovolenou Blanky Suchánkové.
Jitka Horáková
1995 – 1996
Nastoupila na tento školní rok jako pomocná vychovatelka, protoţe bylo zapsáno 29 dětí.
Pavla Červeňáková
1996 – dosud
Nastoupila do mateřské školy jako třetí učitelka, protoţe bylo pro tento školní rok zapsáno 31
dětí. Od ledna 1998 zastupuje paní ředitelku Jitku Svobodovou ve funkci. Od 21. května se
po konkurzním řízení stává ředitelkou mateřské školy. Po sloučení mateřské školy se zá-
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kladní školou od 1. 1. 2003 zaniká funkce ředitelky mateřské školy a vzniká funkce vedoucí
učitelky. Pavla Červeňáková byla v té době na mateřské dovolené, proto byla do funkce vedoucí učitelky jmenována Blanka Suchánková.
Bohdana Staňková
1997 – 1998
Nastoupila na zástup za nemocnou učitelku Blanku Suchánkovou.
Anna Majerová
1997 – 1998
Nastupuje v říjnu 1997 jako pomocná učitelka za nemocnou Jitku Svobodovou.
Marcela Hebká
1998 – 2001
Nastoupila po mateřské dovolené a své působení v mateřské školce ukončila koncem školního roku 2001, kdy se z mateřské dovolené vrátila paní učitelka Blanka Suchánková.
Tereza Išová
2002 – 2005
Nastoupila na zástup Pavly Červeňákové, která odešla na mateřskou dovolenou.
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Děti navštěvující MŠ v Batňovicích
Od roku 1956
Školní rok 1956/1957
Zapsáno 23 dětí.
Jana Bourová, Ilona Bourová, Věra Hartmanová, Lidmila Hartmanová, Hana Knapová, Jana
Kultová, Jitka Hanušová, Eva Ottová, Ivana Machová, Zdena Koutová, Laděna Prokopová,
Miroslava Prouzová, Hana Rindová, Vlasta Honzerová, Karel Hájovský, Jiří Petráš, Antonín
Prouza, Vladimír Hanuš, Josef Staněk, Bedřich Loukota, Vladimír Vít, Jaromír Hamerník, Jan
Olah.
Školní rok 1957/1958
Zapsáno 16 dětí.
Údaje nejsou k dispozici
Školní rok 1958/1959
Zapsáno 19 dětí.
Údaje nejsou k dispozici
Školní rok 1959/1960
Zapsáno 18 dětí (během roku se jejich počet zvýšil na 23).
Jana Jiroušková, Marta Šatková, Květa Plánková, Milena Hetfleišová, Miluše Čarnogurská,
Marcela Davidová, Josef Všetečka, Jaroslav Stýskala, Jan Šolc, Věra Matýsková, Josef
Volhejn, Jaromír Ekr, Jitka Minarčiková, Ladislav Kuruc, Věra Kopecká, Jan Šatka, Jaroslav
Hejna, Petr Šafář, Otta Řezníček, Aleš Řezníček, Ladislav Kopecký, Zdeněk Jiroušek, Leoš
Štěpánský, Jan Volhejn, Petr Kašpárek, Jana Machová, Ilona Bourová
Školní rok 1960/1961
Zapsáno 22 (v dubnu dokonce 29) dětí.
Marta Šatková, Milena Hetfleišová, Marcela Davidová, Květa Plánková, Stanislava Prouzová,
Zdena Prouzová, Věra Kratěnová, Lidmila Plánková, Jana Řezníčková, Blanka Řezníčková,
Jan Volhejn, Zdeněk Jiroušek, Petr Kašpárek, Jan Šolc, Otta Prouza, Alena Kurucová, Marie
Pavlová, Miluše Čarnogurská, Zdenka Hůlková, Jana Machová, Aleš Řezníček, Josef
Volhejn, Jaroslav Stýskala, Ladislav Kopecký, Ladislav Kuruc, Marcela Skřejpská, Věra Pavlová, Jan Středa.
Školní rok 1961/1962
Zapsáno 19 dětí.
Marta Šatková, Stanislava Prouzová, Zdenka Prouzová, Blanka Řezníčková, Jana Řezníčková, Milena Hetfleišová, Miluše (v kronice uvedeno Milena) Čarnogurská, Jana Machová,
Lidmila Plánková, Marcela Davidová, Marcela Skřejpská, Maria Kuncová, Ladislav Kopecký,
Aleš Řezníček, Vlastimil Loukota, Zdeněk Jiroušek, Jaroslav Stýskala, Josef Mach.
Školní rok 1962/1963
Zapsáno 21 dětí.
Jana Machová, Zdenka Prouzová, Jana Řezníčková, Marcela Davidová, Dagmar Trýznová,
Blanka Ungrová, Blanka Vaněčková, Marcela Skřejpská, Blanka Řezníčková, Lidmila Plánková, Drahuše Mertlíková, Josef Volhejn, Zdeněk Jiroušek, Jiří Špicar, Vladimír Brabec, Josef Mach, Milan Kašpar, Jaroslav Stýskala, Vlastimil Loukota, Jiří Kult (v kronice označen
starší), Jiří Kult (v kronice označen jako mladší).
Školní rok 1963/1964
Zapsáno 21 dětí.
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Lidmila Plánková, Blanka Vaněčková, Blanka Ungrová, Dagmar Trýznová, Pavla Trýznová,
Blanka Řezníčková, Marcela Skřejpská, Stanislava Kašparová, Drahuše Mertlíková, Jana
Kopecká, Jitka Součková, Milada Mílová, Josef Mach, Jiří Kult, Miroslav Prouza, Vlastimil
Loukota, Vladimír Brabec, Jiří Špicar, Milan Kašpar, Miroslav Nývlt.
Školní rok 1964/1965
Zapsáno 25 dětí.
Lidmila Plánková, Blanka Vaněčková, Blanka Řezníčková, Marcela Skřejpská, Pavla Trýznová, Miluše Mílová, Jitka Součková, Dagmar Mertlíková, Jana Kopecká, Stanislava Kašparová, Ivana Martincová, Hana Vítová, Ilona Půlkrábková, Josef Mach, Vlastimil Loukota, Vladimír Brabec, Miroslav Brabec. Jiří Špicar, Ivan Špicar, Josef Martinec, Miroslav Nývlt, Pavel
Pekárek, Jiří Kraus, Jaroslav Vít.
Školní rok 1965/1966
Zapsáno 22 dětí.
Milan Kašpar, Vratislav Hanuš, Miroslav Nývlt, Jana Kopecká, Drahuše Mertlíková, Pavla
Trýznová, Hana Vítová, Ivana Martincová, Jitka Součková, Jana Ungrová, Naděţda Teichmanová, Jana Řezníčková, Eliška Řezníčková, Jiří Kraus, Jaroslav Vít, Václav Kriegler,
Ivan Špicar, Pavel Pekárek, Miroslav Brabec, Vladislav Řezníček, Stanislava Kašparová.
Školní rok 1966/1967
Zapsáno 21 dětí.
Stanislava Kašparová, Jana Řezníčková, Jaroslav Vít, Pavla Trýznová, Pavel Pekárek, Luboš Kult, Jana Ungrová, Ivana Martincová, Eliška Řezníčková, Ivan Špicar, Miloš Hofman,
Hana Volhejnová, Václav Kriegler, Alena Kašparová, Hana Kultová, Hana Dubská, Vladimír
Řezníček, Hana Vítová, Luboš Mertlík, Petr Hejna.
Školní rok 1967/1968
Zapsáno 22 dětí.
Jaroslav Vít, Pavel Pekárek, Pavla Tryznová, Jana Ungrová, Luboš Kult, Eliška Řezníčková,
Ivana Martincová, Ivan Špicar, Hana Vítová, Vladimír Řezníček, Hana Kultová, Miloš Hofman, Luboš Mertlík, Hana Dubská, Alena Kašparová, Petr Hejna, Pavel Rudolf, Kamil Mach,
Petr Pekárek, Josef Otta, Hana Volhejnová, Eva Martincová.
Školní rok 1968/1969
Zapsáno 21 dětí.
Ivana Martincová, Eliška Řezníčková, Hana Vítová, Hana Kultová, Ivan Špicar, Miloš Hofman, Miroslav Brabec, Eva Matěnová, Hana Dubská, Alena Kašparová, Luboš Mertlík, Lenka Brabcová, Pavel Rudolf, Kamil Mach, Josef Otta, Petr Pekárek, Stanislav Prouza, Karel
Nývlt, Petr Hejna, Dagmar Prouzová, Pavel Jirka.
Školní rok 1969/1970
Zapsáno 23 dětí.
Hana Dubská, Alena Kašparová, Monika Karvánková, Eva Matěnová, Milena Prouzová, Jana Škaloudová, Luboš Mertlík, Pavel Rudolf, Jiří Hofman, Karel Nývlt, Luděk Šrůtek, Josef
Otta, Stanislav Prouza, Petr Hejna, Petr Pekárek, Pavel Jirka, Dagmar Prouzová, Jana
Volhejnová, Lenka Brabcová, Lenka Machová, Jiří Škaloud, Petra Achová, Kamil Mach.
Školní rok 1970/1971
Zapsáno 21 dětí.
Luděk Šrůtek, Stanislav Prouza, Petr Hejna, Petr Pekárek, Kamil Mach, Libor Tuček, Jiří Kopecký, Miroslav Zörkler, Petra Achová, Jiří Škaloud, Jiří Eliáš, Martin Peterka, Dagmar Prouzová, Lenka Brabcová, Hana Kultová, Vladislava Rosová, Zdeněk Teichman, Iveta Fiedlerová, Jana Volhejnová, Pavel Jirka, Marie Řezníčková.
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Školní rok 1971/1972
Zapsáno 24 dětí.
Zdeněk Teichman, Jiří Škaloud, Pavel Jirka, Jana Volhejnová, Dagmar Prouzová, Hana Kultová, Jiří Eliáš, Martin Doleček, Iveta Fiedlerová, Lenka Brabcová, Ilona Hanušová, Martin
Přibyl, Marie Řezníčková, Marcela Kultová, Jiří (Pípa) Novák, Vladimír Macek, Lada Suchánková, Josef Okrouhlík, Milena Jandová, Roman Stenzel, Radek Turek, Jaroslav Zörkler, Martin Peterka, Vladislava Rosová.
Školní rok 1972/1973
Zapsáno 24 dětí.
Pavel Jirka, Jiří Eliáš, Petr Hemelík, Josef Kult, Martin Peterka, Jiřina Hanušová, Hana Kultová, Lenka Machová, Vladislava Rosová, Miroslav Balcar, Petr Řezníček, Martin Doleček,
Martin Přibyl, Jiří (Pípa) Novák, Vladimír Marek, Hana Baudyšová, Marcela Kultová, Iveta
Fiedlerová, Marie Řezníčková, Lada Suchánková, Milena Jandová, Ilona Karvánková, Jaroslav Zörkler, Luboš Novák.
Školní rok 1973/1974
Zapsáno 22 dětí.
Iveta Fiedlerová, Martin Přibyl, Vladimír Marek, Roman Horáček, Jiří (Pípa) Novák, Jiří Rudolf, Hana Baudyšová, Marie Řezníčková, Martin Kult, Milena Jandová, Marcela Kultová,
Ilona Karvánková, Štěpánka Melicharová, Lada Suchánková, Alice Vojtěchová, Pavlína Vojtěchová, Martina Vojtěchová, Petra Petrášová, Luboš Novák, Zdeněk Souček, Petr Vacek,
Jaroslav Zörkler.
Školní rok 1974/1975
Zapsáno 27 dětí.
Ilona Karvánková, Lada Suchánková, Milena Jandová, Marcela Bubeníčková, Věra Turková,
Jana Hanušová, Štěpánka Melicharová, Pavlína Vojtěchová, Věra Vítová, Alice Vojtěchová,
Zdeněk Souček, Hana Staníková, Aleš Veselý, Jiří Martinec, Jaroslav Zörkler, Roman Tuček,
Luboš Novák, Martin Kult, Pavel Melichar, Petra Petrášová, Šárka Rudolfová, Petr Vacek,
Iva Škaloudová, Pavel Přibyl, Pavel Šrůtek, Martina Vojtěchová, Lidmila Balcarová.
Školní rok 1975/1976
Zapsáno 24 dětí.
Věra Vítová, Martin Kult, Luboš Novák, Aleš Veselý, Pavel Přibyl, Pavel Šrůtek, Jiří Martinec,
Petr Vacek, Tomáš Peterka, Zdeněk Souček, Jaroslav Sedláček, Petra Petrášová, Hana
Staníková, Lidmila Balcarová, Šárka Rudolfová, Boţena Hofmanová, Irena Sádková, Martina
Vojtěchová, Iva Škaloudová, Jitka Nývltová, Jana Tučková, Iva Baudyšová.
Školní rok 1976/1977
Zapsáno 26 dětí.
Irena Sádková, Luboš Mach, Eduard Dub, Jan Hanuš, Petr Vacek, Martina Vojtěchová, Iva
Škaloudová, Iva baudyšová, Šárka Rudolfová, Jitka Nývltová, Jiří Martinec, Pavel Přibyl, Pavel Melichar, Lidmila Balcarová, Boţena Hofmanová, Tomáš Peterka, Jana Tučková, Jaroslav Rosa, Tomáš Hofman, Michal Pichrt, Čestmír Teichman, Michal Kříţ, Milan Souček,
Michal prouza, Martin Šrámek, Radek Rosa.
Školní rok 1977/1978
Zapsáno 27 dětí.
Boţena Hofmanová, Pavel Melichar, Tomáš Peterka, Jaroslav Rosa, Milan Souček, Jana
Tučková, Pavlína Staníková, Lenka Vítová, Lenka Nývltová, Miroslava Čermáková, Josef
Dub, Tomáš Hofman, Michal Pichrt, Michal Kříţ, Michal Prouza, Radek Rosa, Čestmír Teichman, Martin Šrámek, Simona Vítová, Simona Marková, Jaroslava Jirková, Iveta Turková,
Ilona Machová, Jitka Hanušová, Jiří Čermák, Jaroslav Vít.
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Školní rok 1978/1979
Zapsáno 27 dětí.
Miroslava Čermáková, Jana Hebelková, Čestmír Teichman, Romana Kuťáková, Tomáš
Hofman, Michal Kříţ, Zdeněk Vajsar, Martin Šrámek, Michal Prouza, Radek Rosa, Radek
Vajsar, Iveta Turková, Kateřina Šrámková, Jitka Hanušová, Ilona Machová, Simona Vítová,
Jiří Čermák, Jaroslav Kuťák, Jaroslav Vít, Simona Machová, Jiří Melichar, Adolf Turek, Václav Kult, Jaroslava Jirková, Markéta Vacková, Bohuslav Šitina, Jana Šitinová.
Školní rok 1979/1980
Zapsáno 26 dětí.
Martin Šrámek, Zdeněk Vajsar, Simona Vítová, Michal Prouza, Radek Rosa, Jaroslav Vít, Jiří
Čermák, Jaroslava Jirková, Iveta Turková, Irena Benková, Jitka Hanušová, Kateřina Šrámková, Radek Vajsar, Josef Řezníček, Ilona Machová, Roman Rebelka, Renata Nývltová, Simona Marková, Jiří Melichar, Adolf Turek, Jaroslav Kuťák, Václav Kult, Markéta Vacková,
Roman Winter, Miroslav Staník, Jana Eliášová.
Školní rok 1980/1981
Zapsáno 22 dětí.
Radek Vajsar, Simona Marková, Jiří Melichar, Roman Winter, Marika Šafářová, Petra Kuťáková, Bohumil Šitina, Adolf Turek, Jaroslav Kuťák, Pavlína Studničková, Václav Kult, Markéta Teichmanová, Miroslav Staník, Bohdana Staňková, Jana Šitinová, Miloš Mokrý, Eva Jansová, Tomáš Winter, Jana Šafářová, Stanislav Mach, Jana Eliášová, Věra Hanušová, Markéta Vacková.
Školní rok 1981/1982
Zapsáno 23 dětí.
Michal Kult, Ladislav Brikner, Dana Hebelková, Miloš Mokrý, Ladislav Vít, Bohdana Staňková, Pavlína Studničková, Jana Šitinová, Adolf Turek, Miroslav Staník, Iva Teichmanová, Kateřina Zörklerová, Jana Eliášová, Stanislav Mach, Eva Jansová, Petr Benko, Markéta Vacková, Veronika Janigová, Jana Šafářová, Edita Štěpánová, Jiří Šitina, Lucie Staňková, Tomáš
Winter.
Školní rok 1982/1983
Zapsáno 24 dětí.
Miloš Mokrý, Dana Hebelková, Markéta Vacková, Eva Jansová, Tomáš Winter, Radka Nývltová, Karolína Teichmanová, Stanislav Mach, Jana Eliášová, Jana Šafářová, Veronika Janigová, Edita Štěpánová, Alena Kříţová, Lucie Staňková, Petr Benko, Jana Řezníčková, Karel
Pavel, Jiří Teichman, David Petráš, Petr Vít, Petr Teichman, Jiří Šitina, Jitka Hoření, Jitka
Fiedlerová.
Školní rok 1983/1984
Zapsáno 28 dětí.
Tomáš Winter, Radka Nývltová, Stanislav Mach, Jana Eliášová, Jana Šafářová, Veronika
Janigová, Edita Štěpánová, Pavel Hrubý, Lucie Staňková, Petr Benko, Karel Pavel, Gabriela
Šlégrová, Věra Hanušová, Jana Řezníčková, Petr Vít, Petr Teichman, Jiří Šitina, Jiří Teichman, David Petráš, Jitka Fiedlerová, Jitka Hoření, Kateřina Martincová, Iveta Štěpánová,
Tomáš Vít, Stanislav Pátek, Radka Pátková, Martin Hrubý.
Školní rok 1984/1985
Zapsáno 25 dětí.
Karel Pavel, Jana Řezníčková, Petr Vít, Jana Fingerová, Jiří Šitina, Jitka Fiedlerová, Lukáš
Kult, Jitka Hoření, Iveta Štěpánová, Radka Pátková, Tereza Hanušová, Kateřina Šlégrová,
Jakub Šafář, Věra Hanušová, Stanislav Pátek, Petr Teichman, Jiří Teichman, David Petráš,
Vlastimil Hejna, Kateřina Martincová, Jan Finger, Tomáš Vít, Martin Hrubý, Jan Hanák, Viktor
Pavel.
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Školní rok 1985/1986
Zapsáno 24 dětí.
Jiří Šitina, David Petráš, Jitka Fiedlerová, Lukáš Kult, Jitka Hoření, Jiří Pavel, Kateřina Martincová, Jan Finger, Iveta Štěpánová, Martin Hrubý, Viktor Pavel, Tereza Hanušová, Tomáš
Vít, Radka Pátková, Jakub Šafář, Jiří Láska, Jan Hanák, Jiří Janiga, Kateřina Šlágrová, Tomáš Hoření, Josef Pich, Jiří Hanuš, Tomáš Hubený, Miroslav Řezníček.
Školní rok 1986/1987
Zapsáno 22 dětí.
Radek Drozda, Jiří Pavel, Kateřina Martincová, Jan Finger, Iveta Štěpánová, Martin Hrubý,
Viktor Pavel, Tereza Hanušová, Tomáš Vít, Radka Pátková, Jiří Láska, Jakub Šafář, Jan
Hanák, Jiří Janiga, Kateřina Šlágrová, Tomáš Hoření, Josef Pich, Jiří Hanuš, Tomáš Hubený, Miroslav Řezníček, Jan Martinec, Lukáš Hofman, Soňa Hubená, Lukáš Tošovský.
Školní rok 1987/1988
Zapsáno 24 dětí.
Viktor Pavel, Tomáš Vít, Radka Pátková, Jiří Láska, Jakub Šafář, Jan Hanák, Jiří Janiga,
Kateřina Šlágrová, Tomáš Hoření, Josef Pich, Jiří Hanuš, Tomáš Hubený, Miroslav Řezníček, Jan Martinec, Jan Brett, Lukáš Hofman, Soňa Hubená, Jakub Studnička, Lukáš Tošovský, Jan Hofman, Petra Tylová, Kateřina Rosová, Josef Ott, Veronika Brettová.
Školní rok 1988/1989
Zapsáno 24 dětí.
Jiří Láska, Jiří Janiga, Kateřina Šlégrová, Tomáš Hoření, Josef Pich, Jiří Hanuš, Tomáš Hubený, Miroslav Řezníček, Jan Martinec, Jan Brett, Lukáš Hofman, Soňa Hubená, Jakub
Studnička, Lukáš Tošovský, Jan Hofman, Kateřina Rosová, Josef Ott, Vladimír Hercík, Ondřej Hanák, Veronika Brettová, Eliška Streitová, Petr Machač, Pavel Tohol, Jana Toholová.
Školní rok 1989/1990
Zapsáno zpočátku 22 dětí, během roku nastoupily další 4 děti.
Seznam není v kronice k dispozici.
Školní rok 1990/1991
Zapsáno 25 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Jakub Studnička, Lukáš Tošovský, Zdeněk Miller, Stanislav Chlupatý, Jan Hofman, Milan
Košťál, Veronika Švehlová, Kateřina Rosová, Josef Ott, Vladimír Hercík, Ondřej Hanák, Petra Špinlerová, Veronika Brettová, Ondřej Švehla, Petr Machač, David Miller, Pavel Tohol,
Jan Witka, Klára Pichová, Miroslav Sádek, Šárka Špilnerová, Jakub Ott, Martin Baudyš, David Burdych, Kateřina Majerová.
Školní rok 1991/1992
Zapsáno 21 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Josef Ott, Vladimír Hercík, Ondřej Hanák, Petra Špinlerová, Veronika Brettová, Ondřej Švehla, Petr Machač, David Miller, Pavel Tohol, Petr Kábrt, Jan Witka, Šárka Špinlerová, Jakub
Ott, Martin Baudyš, David Burdych, Jan Smola, Kateřina Majerová, Hana Kábrtová, Karel
Špreňar, Klára Pichová, Klára Mikelová.
Školní rok 1992/1993
Zapsáno 21 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Ondřej Švehla, Petr Machač, Pavel Tohol, Petr Kábrt, Jan Witka, Zdeněk Jiroušek, Karel
Špreňar, Monika Schubertová, Jakub Ott, David Burdych, Klára Mikelová, Petra Pátková,
Tereza Witková, Jan Streit, Monika Tošovská, Miroslav Zörkler, Tomáš Kozák, Hana Kábrtová, Jitka Zárubová, Viktor Teichman.
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Školní rok 1993/1994
Zapsáno 27 dětí ve věku od 2 do 6 let, během roku nastoupil ještě Ivo Staněk.
Zdeněk Jiroušek, Monika Schubertová, Jakub Ott, Vladimír Řezníček, Otto Řezníček, Martin
Baudyš, David Burdych, Kateřina Majerová, Lucie Hofmanová, Eva Pavlová, Klára Mikelová,
Petra Pátková, Tereza Witková, Monika Tošovská, Jana Lakatosová, Miroslav Zörkler, Tomáš Kozák, Viktor Teichman, Tomáš Schubert, Ladislav Šimek, Petra Švehlová, David Dřevecký, Adéla Litková, Renáta Škaloudová, Josef Pavel, Denisa Brabcová, Ondřej Baudyš.
Školní rok 1994/1995
Zapsáno 27 dětí ve věku od 2 do 6 let.
David Burdych, Klára Mikelová, Petra Pátková, Monika Tošovská, Jana Lakatosová, Miroslav
Zörkler, Viktor Teichman, Michal Mlynář, Tomáš Schubert, Ladislav Šimek, David Dřevecký,
Denisa Brabcová, Martin Přibyl, Radka Ţelezová, Martin Jiroušek, Ivo Staněk, Lukáš Král,
Ondřej Baudyš, Jana Mlynářová, Petr Malý, Ondřej Vacek, Klára Peterková, David Rosa, Jiří
Hofman, Martin Kult, Ondřej Brabec, Monika Lakatosová.
Školní rok 1995/1996
Zapsáno 29 dětí.
Miroslav Zörkler, Viktor Teichman, Michal Mlynář, Tomáš Schubert, Petra Nývltová, Ladislav
Šimek, Petr Pekárek, Renáta Škaloudová, Denisa Brabcová, Martin Přibyl, Radka Ţelezová,
Martin Jiroušek, Ivo Staněk, Lukáš Král, Petr Malý, Ondřej Vacek, Klára Peterková, David
Rosa, Jiří Hofman, Jan Tyc, Monika Lakatosová, Martin Kult, Michaela Majerová, Radek Pulkrábek, Barbora Šrejberová, Michala Prouzová, Lukáš Michel, Veronika Michlová, Ondřej
Baudyš, Andrea Haviarová, Jakub Turek.
Školní rok 1996/1997
Zapsáno 31 dětí.
Tomáš Schubert, Renáta Škaloudová, Denisa Brabcová, Martin Přibyl, Hana Řezníčková,
Radka Ţelezová, Martin Jiroušek, Ivo Staňek, Lukáš Král, Petr Malý, Ondřej Baudyš, Jan
Řezníček, Lucie Veselá, Jana Mlynářová, Jan Sedláček, Ondřej Vacek, Klára Peterková,
David Rosa, Lukáš Michel, Jiří Hofman, Jan Tyc, Monika Lakatosová, Andrea Haviarová,
Nikola Pekárková, Michaela Majerová, Jakub Turek, Barbora Šrejberová, Michaela Nývltová,
Michaela Prouzová, Veronika Michlová, Andrea Zörklerová.
Školní rok 1997/1998
Zapsáno bylo 32 dětí ve věku od 3 do 6 let.
Martin Jiroušek, Ivo Staňek, Lukáš Král, Jana Mlynářová, Jan Sedláček, Ondřej Vacek, Klára
Peterková, David Rosa, Martin Vágner, Lukáš Michel, Jiří Hofman, Jan Tyc, Monika Lakatosová, Zdeňka Polívková, Miroslav Košťálek, Nikola Pekárková, Michaela Majerová, Nikola
Pochobradská, Patrik Rychlík, Jakub Turek, Barbora Šrejberová, Michaela Nývltová, Jan
Červeňák, Veronika Michlová, Lukáš Koliska, Jaromír Vít, Josef Červeňák, Michal Vlček,
Andrea Zörklerová, Petr Polívka, Zdeněk Martínek, Martin Kult.
Školní rok 1998/1999
Zapsáno bylo 26 dětí od 2 do 6 let.
Zdeňka Polívková, Patrik Rychlík, Jakub Turek, Barbora Šrejberová, Michaela Nývltová, Jan
Červeňák, Veronika Michlová, Radim Kubec, Jiří Peterka, Kamila Vajsarová, Lukáš Koliska,
Jaromír Vít, Josef Červeňák, Michal Vlček, Andrea Zörklerová, Zdeněk Martínek, Petr Polívka, Radek Pochobradský, Daniel Veselý, Kristýna Škaloudová, Marek Ptáček, Antonín Král,
Zuzana Vajsarová, Dominik Rychlík, Hana Peterková, Simona Peterková.
Školní rok 1999/2000
Zapsáno 26 dětí.
Jiří Peterka, Kamila Vajsarová, Lukáš Koliska, Jaromír Vít, Josef Červeňák, Michal Vlček,
Andrea Zörklerová, Zdeněk Martínek, Miloš Hemala, Petr Polívka, Radek Pochobradský,
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Daniel Veselý, Kristýna Škaloudová, Marek Ptáček, Lucie Růţičková, Veronika Hejnová, Antonín Král, Vendula Součková, Zuzana Vajsarová, Karolína Staňková, Hana Peterková, Kateřina Hemalová, Simona Peterková, Matěj Roţič, Patrik Janovský, Michal Prouza.
Školní rok 2000/2001
Zapsáno 25 dětí.
Michal Vlček, Zdeněk Martínek, Petr Polívka, Radek Pochobradský, Jan Novák, Daniel Veselý, Kristýna Škaloudová, Marek Ptáček, Josef Řezníček, Lucie Rosová, Veronika Hejnová,
Antonín Král, Vendula Šklíbová, Zuzana Vajsarová, Kateřina Staňková, Hana Peterková,
Kateřina Hemalová, Alena Šantrůčková, Romana Martínková, Patrik Janovský, Lucie Lusková, Vítek Udatný, Ţaneta Kultová, Denisa Martincová.
Školní rok 2001/2002
Zapsáno 25 dětí od 2 do 6 let.
Veronika Hejnová, Antonín Král, Vendula Šklíbová, Zuzana Vajsarová, Dominik Rychlík, Karolína Staňková, Hana Peterková, Kristýna Volfová, Romana Martínková, Ondřej Trachta,
Patrik Janovský, Lucie Lusková, Vítek Udatný, Denisa Martincová, Dominik Brabec, Ţaneta
Kultová, Matěj Frinta, David Suchánek, Dominik Malý, Tereza Volfová, Josef Kašpar, Dorota
Prouzová, Matěj Roţič.
Školní rok 2002/2003
Zapsáno je 25 dětí.
Dominik Rychlík, Simona Peterková, Kristýna Volfová, Romana Martínková, Matěj Roţič,
Ondřej Trachta, Patrik Janovský, Lucie Lusková, Vítek Udatný, Denisa Martincová, Dominik
Brabec, Ţaneta Kultová, Matěj Frinta, David Beier, David Suchánek, Dominik Malý, Jiří Vít,
Tereza Volfová, Josef Kašpar, Pavel Mlynář, Radek Rosa, Jan Daleký, Helena Melicharová,
Karolína Kultová, Dorota Prouzová.
Školní rok 2003/2004
Zapsáno je opět 25 dětí.
Matěj Roţič, Lucie Lusková, Vítek Udatný, Denisa Martincová, Dominik Brabec, Ţaneta Kultová, Matěj Frinta, David Suchánek, Dominik Malý, Jiří Vít, Tereza Volfová, Josef Kašpar,
Pavel Mlynář, Radek Rosa, Jan Daleký, Helena Melicharová, Karolína Kultová, Dorota Prouzová, Daniel Koliska, Jakub Ptáček, Jakub Raabe, David Nývlt, Lukáš Benko, Lucie Melicharová, Martin Tuček.
Školní rok 2004/2005
Zapsáno je 25 dětí.
Dominik Brabec, Matěj Frinta, Dominik Malý, Jiří Vít, Tereza Volfová, Josef Kašpar, Pavel
Mlynář, Radek Rosa, Jan Daleký, Helena Melicharová, Karolína Kultová, Daniel Koliska, Jakub Ptáček, Jakub Raabe, Lukáš Benko, Lucie Melicharová, Martin Tuček, Tereza Tomková,
Ondřej Rudolf, Beata Řezníčková, Dominik Hebelka, Natálie Škaloudová, Jan Souček, Karolína Součková.
Školní rok 2005/2006
Zapsáno je 28 dětí.
Radek Rosa, Jan Daleký, Helena Melicharová, Karolína Kultová, Daniel Koliska, Jakub Ptáček, Jakub Raabe, Lukáš Benko, Lucie Melicharová, Martin Tuček, Tereza Tomková, Ondřej
Rudolf, Beata Řezníčková, Dominik Hebelka, Aleš Veselý, Natálie Škaloudová, Jan Souček,
Eliška Zörklerová, Tomáš Winter, Lukáš Frinta, Pavel Sobolík, Jakub Müller, Terezie Rýdlová, Bohumil Šitina, Nikola Čermáková, Kristýna Borovská, Jaroslav Dušička, Anna Červeňáková.
Školní rok 2006/2007
Zapsáno 28 dětí.

24

60 let mateřské školy v Batňovicích

Daniel Koliska, Jakub Ptáček, Lukáš Benko, Lucie Melicharová, Martin Tuček, Tereza Tomková, Ondřej Rudolf, Beata Řezníčková, Dominik Hebelka, Aleš Veselý, Natálie Škaloudová,
Jan Souček, Eliška Zörklerová, Tomáš Winter, Lukáš Frinta, Pavel Sobolík, Jakub Müller,
Terezie Rýdlová, Bohumil Šitina, Nikola Čermáková, Kristýna Borovská, Jaroslav Dušička,
Anna Červeňáková, Dominik Patrný, Jindřich Daniel Nývlt, Jan Šesták, Ondřej Šafář, Jakub
Čiţík.

