Historie mateřské školy
Mateřská škola v Bratronicích byla založena 1.12.1945. Původně byla umístěna v budově ZŠ
v přízemí o jedné místnosti, se třemi školními lavicemi a několika hračkami, zapůjčenými rodiči. Později
byla rozšířena přepažením chodby o šatnu a malé skladiště. Místnost MŠ byla proti vlhkosti zajištěna
obložením stěn bukasovými deskami. V téže místnosti byla od roku 1946 vedena také „Poradna matek a
dětí“, kterou dosud vedl řídící učitel Václav Karas v prostorách místní sokolovny.
Provoz na škole byl totožný se školou národní - celodenní s jedním volným dnem v týdnu. Na
počátku bylo zapsáno 22 dětí, později i více - docházely děti ze Bělče.
Jako hřiště byl užíván pozemek starého hřbitova, zpřístupněn úpravou rodičů a místního zahradníka
pana Kencla. Teprve roku 1970 byl získán pozemek malé zahrádky u školy jako hřiště.
V roce 1960 byla provedena přestavba MŠ s celkovou úpravou celé budovy. Byly tak získány další
místnosti - ložnice, jídelna, tělocvična, hygienická zařízení a šatny. Mateřskou školu spravovala až do roku
1957 škola základní. První učitelka MŠ, jmenovaná OŠ-ONV Rakovník, se jmenovala Irena Procházková a
dojížděla sem z Prahy. Později se v místě provdala za syna rolníka Fr. Bůžka a působila zde 22 let, z toho 4
roky ve Bělči, kde zřizovala v roce 1953 zemědělský útulek.
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Školy v přírodě
Objekty pro ni byly získány po skončení stavebních prací na klíčavské přehradě, a to zásluhou
prezidentské kanceláře. Byl to jeden objekt na Šarváši (na 1 rok), další dva domky byly získány v roce 1960
na Klíčavě (původně jako pronájem, později převodem jmění jako dar MŠ). Objekty byly za spolupráce
dětského pediatra MUDr. Jiroutka a dětské lékařky MUDr. Suchomelové doporučeny k využívání mladšími
dětmi a malými kolektivy. Byly vybaveny dětskými postýlkami a byly oploceny. Vybavení bylo získáno ze
ZŠ Svárov, postýlky sváženy z okolních obcí zapůjčením občanů. Později byly získány kovové postýlky ze
zrušené celotýdenní MŠ Praha-Strašnice.
Veškeré úpravy prováděli svépomocí rodiče. Díky jejich všestranné péči a obětavosti strávily děti
z Bratronic, Dol. Bezděkova, Družce a Velké Dobré 33 týdnů v přírodě - z toho 9 týdnů v lese u hájovny
Šarváš v roce 1959 a 24 týdny v křivoklátských lesích na Klíčavě (1960-1966).
Od roku 1968 se zúčastňovaly děti pobytu v horách. Objekt byl zapůjčován Okresním stavebním
podnikem Kladno a Československými státními statky Buštěhrad. Jednalo se o místa v Krkonoších
v Harrachově a ve Velké Úpě. Děti zde pobývaly pravidelně v zimním období.

