100 rokov práce materských škôl
DETSKÁ OPATROVŇA – PREDCHODCA MATERSKÝCH ŠKÔL

MATERSKÁ ŠKOLA V JÁNOŠÍKOVEJ

Rímsko-katolícku detskú opatrovňu zriadil miestny farár Augustín Ludvig
v budove kláštora sestier sv. Kríža v roku 1911. Otvorenie opatrovne bola veľká
pomoc pre rodičov, ktorí od rána do večera pracovali na poliach a starali sa
o svoje gazdovstvá.
Od r. 1946 bol sídlom štátnej materskej školy bývalý
kláštor, bola v ňom zároveň aj národná škola.

V tejto budove kláštora bola
Rímskokatolícka detská opatrovňa,
fotografia je z 30. rokov minulého
storočia.

Na fotografii z roku 1937
stoja deti pred budovou
opatrovne (na súčasnej
Jánošíkovskej ulici č. 18),
opatrovňu tu premiestnili
v roku 1927.

Na fotografii z roku 1911 sú deti v
opatrovni so sestričkami a
farárom Augustínom Ludvigom.

Od r. 1962
bola
materská
škola opäť
zriadená
v budove
bývalého
kláštora.
Na fotografii z r. 1974 sú deti s pani riaditeľkou, učiteľkou, kuchárkami a pani školníčkou.

V rokoch 1952 –
1962 bola
materská škola
presťahovaná do
tejto budovy na
súčasnej
Jánošíkovskej ulici
č. 29.

Na fotografii z roku
1977 sú deti s pani
učiteľkami, kuchárkami
a školníčkou.

MATERSKÁ ŠKOLA V NOVEJ LIPNICI

Na fotografii z roku 1949 sú deti na
dvore prvej materskej školy, ktorá
bola zriadená v roku 1948 v malom
domčeku na súčasnej Morušovej
ulici č.3.

V r. 1950 bola MŠ premiestnená do
veľkého domu s obrovskou záhradou,
kde zotrvala až do súčasnosti.
Fotografia z r. 1952 je dokladom, že
súčasťou MŠ boli i detské jasle.

Na fotografii z roku 1986
vidíme pani učiteľku
s deťmi na dvore MŠ.

Deti v materskej škole v roku
1999 s pani riaditeľkou a pani
učiteľkou.

Pred budovou MŠ sú deti
s pani učiteľkami vyfotografované v r. 1986. Táto MŠ
v miestnej časti Jánošíková
bola v r. 1990 zrušená.

MŠ NA SÍDLISKU
V JÁNOŠÍKOVEJ

Budova materskej školy v roku
2002

Ďalšia MŠ bola v r. 1980 otvorená
na sídlisku, fotografia je z r. 1981.

MATERSKÁ ŠKOLA V NOVÝCH KOŠARISKÁCH
Karneval detí v r. 1992 na dvore
materskej školy (hore) a v r. 1994
pred budovou potravín (dole).

Prvým sídlom MŠ bol rodinný dom
na súčasnej Košariskej ulici č. 32, kde
bola zriadená v r. 1947, fotografia je
zo 70. r.

V tejto budove na rohu
súčasnej Hlavnej
a Košariskej ulice bola
MŠ v r. 1952 -53.

V roku 1954 sa presťahovala MŠ
do tejto budovy na súčasnej
Hlavnej ulici, kde zotrvala plných
50 rokov. Pre klesajúci počet detí
MŠ v roku 2004 zanikla.

Fotografia detí s pani učiteľkami je
z roku 1976.

Besiedka detí o starých
domoch v obci v roku 2003.

MATERSKÉ ŠKOLY V SÚČASNOSTI

V r. 2014 bola budova MŠ na
sídlisku na Brezovej ul. č. 27
zateplená a omietka dostala
pestrú farbu.

Budova MŠ na Lipnickej ulici
č.417/72, ktorá bola
otvorená v roku 2007.

Pohľad na preliezky, kĺzačku
a altánok na dvore MŠ na
Brezovej ulici č.27 v r. 2014.

Na fotografii z roku 2014 je pohľad na
budovu novej MŠ na Lipnickej ul. 118
A, ktorá bola otvorená v dec. 2013.

Budova MŠ na Lipnickej ulici č.
394 v r. 2014

Vnútorné zariadenie a deti pri
činnostiach v novej MŠ sú
zvečnené na fotografii z r. 2014.

Kĺzačky, preliezky v areáli MŠ
na Lipnickej ulici sú lákadlom
pre deti.

Na fotografii z roku 1996 vidíme
kultúrne vystúpenie detí
a vnútorné zariadenie MŠ.

V sept. 2013 bola v obci otvorená cirkevná MŠ v priestoroch bývalého kláštora na Jánošíkovskej ul. č. 465. Je elokovaným pracoviskom
Cirkevnej MŠ bl. Imeldy v Košiciach. Vpravo jesenná brigáda v r. 2013.

Na fotografii z roku 2008 sú deti
materskej školy s pani riaditeľkou
a pani učiteľkou.

Deti s pani učiteľkami MŠ Lipnická č.
394 v školskom roku 2013-2014

Od roku 2002 je zriaďovateľom materskej školy obec. Obec zriadila jednu materskú školu so sídlom na Brezovej ulici č.27. V ďalších troch budovách materskej
školy sú elokované triedy MŠ. Vo všetkých štyroch budovách MŠ je celkom 10 tried, do ktorých bolo v školskom roku 2013-2014 prijatých 200 detí. Vo všetkých
budovách MŠ je príjemné prostredie a na udržiavaných dvoroch sú vybudované detské ihriská a altánky.
Obsah panela pripravila: Mária Ducková-Adamcová
Grafické spracovanie panela: Mária Kozová
Dizajn nadpisu: Peter Blaho
Fotografie: archív Senior klubu, archív MŠ, Mária Ducková-Adamcová
Panel bol zostavený ku Dňu obce v roku 2014 a bol vytlačený s finančnou podporou obce Dunajská Lužná a Bratislavského samosprávneho kraja

