
        

45. výročie  MŠ v Kaľave.... 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Všeličo môže človek zastaviť, ale čo nikdy nezastaví je čas. Čas je rieka nášho života.“ 

          Počas plynutia 45 rokov života v našej materskej škole sa v nej vystriedali mnohí pedagogickí aj prevádzkoví zamestnanci. Všetkým patrí veľká 

vďaka a úcta.... 

                  Našej škôlke „jubilantke“ prajeme, aby sa vždy úspešne rozvíjala, aby ju neustále navštevovalo dostatok detí. Želáme jej spokojných a 

spolupracujúcich rodičov, učiteľov so zmyslom pre zodpovednosť, flexibilitu, tímovú prácu a naďalej aj výbornú spoluprácu so zriaďovateľom a Radou 

školy.  

V  Kaľave  14.10.2020         

 Iveta Kandriková, riad.MŠ      

 Simona Stanová, uč. MŠ 

 

V tomto roku 2020 si naša materská škola v obci Kaľava pripomína           

45 rokov od jej vzniku. 

         Materská škola - 14.10.1975 bola slávnostne otvorená pod vedením p. riad.  

Bardákovej. Na jej otvorení sa zúčastnil predseda MNV p. J. Onderčin. V roku 1976 ju 

vystriedala p.riad.Bujnovská. Po zrušení málotriednej školy sa materská škola 

presunula do jej priestorov, kde sídli až doteraz. Na poste riad. MŠ následne pôsobila p. 

G. Nováková a od r. 1988 až po súčasnosť zastáva post riad. p. I. Kandriková. 

       Prvýkrát do škôlky nastúpilo 25 detí. Dnes sú už z týchto detí, dospelí ľudia, 

z ktorých sa stali rodičia, starí rodičia, ktorí  nosia teraz svoje deti, vnúčatka do 

materskej školy.  

       Počas týchto 45 rokov svojej existencie sa materská škola menila na modernú 

s cieľom dať deťom tú najlepšiu prípravu na vstup do základnej školy, prejaviť im 

lásku, porozumenie a dať im dobré základy do budúceho života. V súčasnosti ja škôlka 

zameraná na environmentálnu výchovu, pohybom k zdraviu a poznávaním ľudových 

tradícii a zvykov regiónu Spiša. Prah našej škôlky prekročilo niekoľko stoviek detí, 

ktoré tu prežili čas detských hier a radostí. Veríme, že na svoju materskú školu 

nezabudnú a budú spomínať tak ako spisovateľ R. Fulghum, keď napísal : “ Všetko, čo 

naozaj potrebujem vedieť o tom ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil 

v materskej škole....“ 

     Materská škola patrila pod Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi. Od 

septembra 2012 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kaľava v zastúpení p. starostom 

J. Rabatinom. 

 


