
     
 
 
 
 

                                                                
                                                     Tisková zpráva  

Třicetiletý  vývoj  MŠ Větrná 
I. ETAPA  - 1983 – 1996 

31. 8. 1983 –  slavnostní otevření MŠ za účasti zahraničních delegátů. Odhalení sochy znázorňující  
symbol  míru. 
ředitelka  Alena Brablecová , 
zástupkyně Marie Grmelová 
5 tříd MŠ a 1 třída jeslí – spadající pod nemocnici 
4 třídy MŠ a 2 třídy jeslí do roku 1992.  
Od roku 1992 6 tříd MŠ 
 

II. ETAPA – 1996 – 2010 
 ředitelka Marie Grmelová,  
            zástupkyně Jarmila Kurešová 
 5 tříd běžné MŠ a 1 třída „Speciální oddělení respiriků“ 
 4 třídy běžné MŠ a 2 třídy „Speciálních oddělení respiriků“ – 2x 18 dětí do roku 2005 
 V roce 2005 školský zákon 561/2004 vyčlenil děti zdravotně oslabené. 
 MŠ má 6 tříd z toho 2 třídy s tzv. ozdravnou skupinou - 18 dětí respiro  + 10 dětí  zdravých 
 
Projekt „PLN Ě INTEGROVANÁ PÉ ČE O RESPIRIKY V PODMÍNKÁCH B ĚŽNÉ  MŠ“  
              autor Marie Grmelová  

- realizace ozdr. programu pro děti astmatické, alergické, trpící častými infekty cest dýchacích 
- vybavení tříd speciálními rehabilitačními  a dechovými pomůckami, speciálními přístroji  

/zapůjčené SPCCH, postupně vybavováno ze sponzorských darů / 
- 1x týdně RHB cvičení, 1x týdně dechová cvičení, flétna, upravený režim – do roku 2000  

realizuje ozdravný program  rehabilitační  pracovnice J. Patočková a Marie Grmelová 
-  r. 2000 – 2005 asistentka K. Juříková, r.2005 J. Polachová, r.2006 L. Hrubá, r.2006 – 2007   Z. 

Komůrková –  všechny byly zaměstnankyně SPCCH a Salvie – nyní jsou učitelkami naší MŠ 
- Aplikujeme léky, dýchací přístroje, ošetření mastí atd. 
- 1x ročně cyklistické výlety rodičů a dětí od MŠ do cihelny spojené se sportováním a soutěžemi 
- 1-2x ročně ozdravné pobyty rodičů a dětí se speleoterapií ve Sloupsko- šošůvských jeskyních 

2006 – 2013 absolvovalo tato oddělení 191 dětí, 33 ozdravných pobytů se zúčastnilo 449 dětí a 359 rodičů.  
              Dotace na ozdravné pobyty od SPCCH Praha činila  850 36 Kč 
 

1. 1. 2003 VSTUPUJE  MŠ DO PRÁVNÍ 
SUBJEKTIVITY . 
Začínáme vzdělávat děti podle Rámcově vzdělávacího 
programu pro děti předškolního věku.Třídní  program 
jsme nazvali Se stonožkou poznáváme svět 
Klademe důraz na prožitkové učení a vznikají 
projekty : Týden s dubovým mužíčkem, Za zvířátky 
kolem světa, Advent plný her a tvoření, Každý jsme jiný, 
Vstávej, semínko, holala, Podzim už teď vládu má, 
Sněhuláček panáček 
Projekty publikujeme v předškolním časopise 
INFORMATORIUM . 

 
Projekt MĚSTO, KDE JSEM DOMA  -  byl zařazen k výročí 750 let města Svitavy. 
Podílela se na něm celá MŠ. Byl realizován celý  měsíc s mnoha tvořivými aktivitami.Výsledkem byla 
papírová maketa svitavského náměstí, kterou jsme slavnostně předali 10. 6. 2006 u příležitosti Dne 
otevřených dveří starostovi V. Koukalovi a místostarostce M. Sezemské. Město bylo vystavováno 



v Nadačním domě J.Plívy, ve výloze knihkupectví a ve svitavském muzeu u příležitosti vernisáže výstavy 
fotografií J.Rudolfa Dudy. 
 
Na základě GRANTU vypsaného společností AV MEDIA a společností SMART jsme získali interaktivní 
tabuli. 
 
VÝZNAMNÁ JUBILEA  MŠ 
25.11.1999  -  25  let PS SVITAVÁČEK “ –  slavnostní koncert  v Bílém domě 
10. 6. 2004  -  20 let MŠ – Den otevřených dveří s bohatým kulturním programem 
1. 6. 2004  -  30 let PS SVITAVÁČEK  – slavnostní koncert v Bílém domě 
rok  2006 -  10 let Speciálních oddělení respiriků – průřez desetileté činnosti jsme instalovali na panely 
a vystavili v prostorách SPCCH a v nemocnici 
11. 11. 2008  - Benefiční koncert pro ozdravný pavilon  Děti dětem -  ve Fabrice 
20. 12. 2008  -  Benefiční koncert Tichá noc - aneb hudbou a tancem k dárkům dětem – ve Fabrice 
Výtěžek z obou koncertů v částce 43 754 Kč byl použit na nové vybavení  ozdravného pavilonu. 
 
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY DĚTÍ MŠ 
2009 – sportovní hry MŠ České republiky – „Červen, duben, květen – hodně sportu dětem“ 
 Pořadatel Happy Time – sdružení Praha za podpory českých olympioniků Jarmily Kratochvílové, 
 Vladimíra Martince a představitelů města Pardubice. 
27. 5. 2009  - Obvodní kolo Svitavy - sportovní hala  – vítězné družstvo děti z MŠ Větrná  
15. 6. 2009  - Krajské kolo Pardubice - stadion– 7 MŠ z celého kraje – zlatý pohár odváží  děti  MŠ Větrná 
24. 6. 2009  - Celonárodní soutěž Skáčeme do Kanady – za účasti rodičů , dětí  a přátel školy jsme se  
                    přiblížili k Vancouveru  o 140,168 m. 
2010 – Sportovní hry MŠ České republiky 
31. 5. 2010 – obvodní kolo Svitavy  - sportovní hala – vítězství obhájila MŠ Větrná 
15. 6. 2010 – krajské kolo Pardubice – stadion -  z 10 MŠ vybojovalo zlatý pohár družstvo MŠ Svitavy  
 
VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY DĚTÍ MŠ 

- účast v mnoha výtvarných soutěží okresních, krajských i celostátních získávají mnohá ocenění 
- svými výtvarnými pracemi zdobí MŠ, nadaci J.Plívy, Muzeum , Fabriku. 

 
PĚVECKÉ ÚSPĚCH PS SVITAVÁČKU 

- účast při mnoha kulturních akci ve Svitavách a v okolí 
- získávají ocenění v soutěži DPS a čestná uznání  na FAPS Svitavy 

 
VÝZNAMNÉ NÁVŠT ĚVY V MŠ 
1983 -  profesionální sovětský loutkoherec LEV NEJLAU 
1986 -  loutkoherci Anna a Matěj Kopečtí 
1991 -  u příležitosti 400. výročí J.A.Komenského navštěvují MŠ zahraniční hosté partnerských měst   
             Weesp a Stendhal 
1995 -  návštěva zahraniční delegace z Japonska 
2007 - návštěva učitelek a ředitelek MŠ Žiar nad Hronom 
2007 - návštěva rumunské delegace 
2010  - návštěva 4 učitelů a 20 studentů z Finska z partnerské školy gymnázia Juan Kasken 
 
 



OCENĚNÍ  A VYDAVATELSKA ČINNOST  MARIE GRMELOVÉ 
1987 – v rámci pedagogické tvořivosti vydává pedagogické čtení Výchova k rodičovství a sexuální    
             výchova v MŠ získala 2. místo v ústředním kole 
-  spoluautorka pedagogického čtení „Loutka v MŠ“ 
-  vydávám dva  metodické  listy dramatické výchovy a práce s loutkou pro učitelky MŠ 
-  vydávám a tvořím soubor pomůcek ke vzdělávání dětí  k jednotlivým tématům  
5. 11. 2008 – Zlatá Mateřinka – celostátní anketa za příkladné, inspirativní působení v oblasti  
předškolního vzdělávání, tvůrčí práci s dětmi, pedagogický cit, laskavost a velké srdce  
ocenění převzala od hejtmana jihočeského kraje a ministra školství, mládeže a  tělovýchovy Ondřeje Lišky   
10. 2. 2010 -  Cena MOSTY 2009 – 2 místo za mimořádnou aktivitu dětem s respiračním onemocněním – 
cenu převzala od Livie Klausové 

 
REKONSRTRUKCE, OPRAVY A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ MŠ  od roku 1996 do roku 2010 
 Velké opravy rekonstrukce v hodnotě              6 041 559 Kč 
 Drobné opravy v hodnotě      342 739 Kč  
 Materiální vybavení školy v hodnotě  1 780 409 Kč    
                                                                                                            Marie Grmelová, bývalá ředitelka školy 
 

Činnost školy a projekty realizované od šk. r. 2010 /11 doposud 
• Pěvecký sbor školy  - Svitaváček (jediný pěvecký  sbor ve svitavských  mateřských školách). 
• Ozdravný program - vychází z projektu M. Grmelové „Plně integrovaná péče o respiriky 

v podmínkách běžné MŠ“ je modifikován podle zásad RVP. 
     Realizován ve 2 třídách. 

� 2011 Grant A-1 Program na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol 
z prostředků Pardubického kraje 

� 2013 Grant A-1 Program na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol 
z prostředků Pardubického kraje 

• Výtvarný kroužek školy 
� soutěže - 2011 -   2. místo krajské soutěži „Život pod hladinou“ 
�               2012 -   1. místo krajské soutěži „Kde končí svět“ 
�                 2013 -   1. místo celorepublikové soutěži „Požární   ochrana očima dětí“            

• Ekologický projekt školy „Náš dub“ 
� Kontejnery na tříděný odpad do tříd, 
� sázení stromu na školní zahradě, 
� založení bylinkové zahrádky, 
� výstavy výrobků z odpadových materiálů. 
Realizován od roku 2012. 

• Sportovní a taneční kroužek – smluvně realizován firmou 
Rytmik v odpoledních hodinách 

• Výuka AJ  - „Angličtina hrou“ smluvně realizován firmou Hello Goodbye, Klára van Sas 
• V průběhu školního roku mnoho vzdělávacích akcí, které najdete na www stránkách školy. 

 
Realizace projektů školy s městem Svitavy  

• Projekt Snížení energetické náročnosti budov MŠ Svitavy, Větrná 655/11   
   z Operačního programu  životního prostředí a EU. Realizován od dubna 2012 do září 2012. 
    Celkové výdaje      8 731 421,00 Kč vč. DPH. 
    Dotace                    4 148 715,00 Kč. 
 
• Účelové dětské hřiště vybudované českým výrobcem Tomovy parky, realizováno z finanční dotace Nadace 
ČEZ – Oranžová hřiště. 

   Celkové výdaje          511 580,00 Kč vč. DPH. 
   Dotace                        400 000,00 Kč . 
• Přestavba objektu a areálu Svitavského stadionu na odloučené pracoviště MŠ Svitavy, Větrná11. 
   Celkové výdaje          2 445 205,10 Kč vč. DPH 
                                                                                                              Dana Brusenbauchová, ředitelka školy 


