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Zakladatel Mateřské školy 
Kbely, pan řídící Koubek.

Mateřská škola Letců vznikla roku
1960 ve Kbelích.
Roku 1968 byla obec vyjmuta ze
Středočeského kraje a byla připojena
k Velké Praze do obvodu Praha 9.
Ulice byly přejmenovány. V době
připojení ku Praze obec měla tyto
zařízení pro děti a mládež:

•Jesle. 
•Dvě mateřské školy.
•Dvě základní školy 
(jednu experimentální).
•Dvě školní kuchyně.
•Zvláštní školu.

I v této době se s dětmi 
vyjíždělo na výlety. 
Fotografie zaznamenává 
dobové oblečení dětí i 
soudružek učitelek a 
autobus, který zapůjčil 
kbelský Pal.



Prosinec 1965 - pedagogický sbor fotící se s Mikulášem.

Konec školního roku 1965/66 – třídní fotografie.



1967 – námětové hry na školní zahradě.

1967 – fotografie chlapců ve třídě.



Pedagogický sbor v roce 1971 - Staňková, Šumavská, Andělová,
Martincová, Beránková (ředitelka), Budzinská, Martincová, Hubíková.

1971 – tanečky. 1971 – cvičení.



1972 – karneval v mateřské škole. Paní učitelky a děti. 



1972 – plavecký výcvik v areálu YMCA.  
Pod vedením Z. Martincové.



1973 – fotografie p. učitelek, uklizeček a kuchařek.

1973 – vystoupení dětí na 
kbelském Spartaku ve 

stejnokrojích.

Vystoupení bylo složené 
s pásma tanečků a písniček.



1975 – fotografování pedagogického sboru na zahradě.

Vánoce 
v roce 
1978 

–
třetí 

oddělení.



Snímky z roku 1979 – vánoční a karnevalové fotografie.



Tělovýchovné slavnosti na kbelském Spartaku – rok 1979



Mikuláš, Vánoce a karneval v roce 1980.



1982 – hudebně pohybová soutěž.



1984 – akademie k 40. výročí osvobození v ZŠ Albrechtická.



1984 – lyžařský 
výcvik v Bedřichově, 

který se nachází
v okrese Jablonec 

nad Nisou.

1984 – zimní  
radovánky. 
Sáňkování, 
koulování,

apod.

1984 – stavba 
velikého sněhuláka.



1985 – Vítání 
občánků 

v obřadní síni.
Děti měly 
připravené 

pásmo 
básniček 

a písniček. 

1984 – fotografie předškolních dětí,
které v září roku 1985 čekal vstup do základní školy.



Tablo dětí odcházejících do základní školy z roku 1986. 

1986 – pedagogický sbor, karneval.          1987 – sportovní akademie. 



Prosinec 1987 – snímek s Mikulášem po flétničkovém vystoupení.

Vítání občánků v obřadní síni roku 1987.



1988 – počítačový kroužek přímo v mateřské škole.



1988 – vystoupení v Lidovém domě Kbely.
1988 – vánoční fotografie prvního oddělení. J. Malá, Z. Martincová.



1989 – předškolní děti jdoucí do základní školy.

1989 – předškoláci pod pedagogickým působením Z. Martincové.



1990 – nadílka od Mikuláše, čerta a andílka v prvním a druhém oddělení.



1992 
– třídní 

fotografie 
prvního 

oddělení.
Srbová, 

Holoubková.

Karneval  1991 
– zaměstnanci 
školy.
J. Malá, 
p. Havelková, 
J. Čermáková, 
E. Dvořáková, 
A. Benešová, 
Z. Martincová, 
H. Hubíková,
L. Srbová, 
T. Beránková, 
E. Koutníková.



1993 – předškolní děti pod pedagogickým působením E. Koutníkové.

1995 – první oddělení pod vedením Z. Martincové a J. Branišové.



1995 – děti z druhého a třetího oddělení.
L. Srbová, K. Žďárková, E. Koutníková.



Tablo předškoláků z roku 1996 a 1997.



1999 – karnevalový snímek první třídy.
Tablo předškoláků z roku 1998.



Třetí oddělení.
E. Koutníková, L. Srbová.

Snímky z roku 1999.

Druhé oddělení.
J. Malá, J. Branišová.



2000 – zaměstnanci školy. A. Sedloňová, M. Freiová, J. Branišová, J. 
Malá, L. Srbová, Z. Martincová, E. Koutníková, E. Holubová.



2002 – tablo předškolních dětí,
které odešly od září 2003 do základní školy.



Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace roku 2006.

V průběhu rekonstrukce byly děti v Mateřské škole Albrechtická.



Třídy s novým vybavením.

Slavnostní otevření 
proběhlo za 

přítomnosti prezidenta 
republiky 

Václava Klause 
v doprovodu jeho 

manželky 
Livie Klausové 

dne 10. 10. 2006.

Třídy při rekonstrukci.



2007 – fotografie holčiček ze třídy Motýlků 
u průlezky na školní zahradě. 

2009 – tablo předškolních dětí.            1010 – vystoupení v Mariapoli.



2010 – pedagogický sbor a personál 
Mateřské školy Letců a Albrechtická.

B. Knoppová, V. Menšíková, A. Sedloňová, M. Šafránková, V. Samcová, 
B. Formanová, K. Kyralová (ředitelka), H. Škarvadová, J. Lafková, 

L. Leiblová, I. Hornychová, L. Srbová, J. Červeňáková, E. Koutníková, 
J. Branišová, I. Brzobohatá, M. Bukačová, A. Benešová, P. Zajíčková, 

J. Tichá, L. Moutelíková, Z. Vítová, E. Holubová, V. Jakubášková,
J. Hamplová.



2011 – fotografování pedagogického sboru a zaměstnanců na ocelovém 
schodišti, které složí jako únikový východ na školní zahradu.



Zima 2011 – básnička 
s ukazováním při 
pálení Morany 
(zimy) u ohniště 
na  školní zahradě.

Výlet parníkem na 
škole v přírodě 2011 
– Staré Splavy, 
Máchovo jezero.

Básnička složená 
rodiči jako 
poděkování za školní 
rok 2010/2011.



2012 – fotografování pedagogického sboru a zaměstnanců.



2012 – jedna z pravidelných besed 
v Místní knihovně Kbely.

2013 – Letiště Kbely, 
fotografie byla 

pořízena na plošině  
jednoho 
z letadel.

2013 – nafukovací balonky, které si 
děti donesly z Dne Země u Billy.



Tradicí se stal od roku 2012 charitativní Jarní Jarmark – Spolu dětem.
Výtěžek byl použit např. do Dětského domova v Dolních Počernicích,  

miminkům na Neonatologické oddělení na Bulovce 
nebo zrakově a sluchově postiženým dětem. 



2013 – fotografování pedagogického sboru a zaměstnanců.



Tradice v mateřské škole…

Barborky

Pálení čarodějnic

Velikonoce

Vánoce



Celodenní výlety

Různé výchovně vzdělávací akce a divadélka …

Dětské dny

Návštěva ZŠ

Divadlo fyziky



Ředitelky působící v Mateřské škole Letců:

1. Eva Baumruková
2. Antonie Beránková
3. Jitka Brdliková
4. Květa Dvořáková
5. Jaroslava Malá
6. Kamila Kyralová
7. Jiřina Hamplová



1960

2009

2005



Všichni zaměstnanci přejí 
Mateřské škole Letců

dalších 55. let úspěchů 
při výchovně vzdělávacích činnostech.
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