STO LET
Tak tu máme sto let,
školní výročí.
„Kde se to tu vzalo?“
žáci zakřičí.
Vybíhají před školu
v dlouhém zástupu,
všichni slaví, křičí:
„Máme sto let tu!“
Bude velká oslava,
sláva jako hrom,
celá škola dohromady,
sto let – je to zlom.

A za dalších sto let,
žáci jako my,
přemýšleti budou,
co by napsali.
A tak to půjde dál,
čas nám rychle letí.
Básničku jsem škole dal
A ne ňáké smetí.

Tomáš Pola, 8.A

Jmenuji se Nádražáček a budu vás
provázet naším almanachem.

„Ve školách cokoli se dělá,
ať slouží a napomáhá
budoucímu životu.“
Jan Amos Komenský

Letošní kulaté výročí nám umožňuje na chvíli se zastavit, ohlédnout se zpět, vybavit si
jména těch, kteří svou pílí, svými znalostmi, svým entuziasmem přispěli k rozvoji naší školy.
Připomínáme si nejen kus historie školství, ale také vše dobré, co bylo v minulosti vykonáno,
na co můžeme dále navazovat.
Před několika desítkami let napsal tehdejší okresní inspektor do školní kroniky budoucím
generacím tři přání:
1. rodiče s upřímnou snahou pomoci škole a spolupracovat s ní,
2. učitele se svatým nadšením pro učitelské povolání,
3. žáky, které škola postaví na cestu dobra, pravdy a poznání.
I když naše škola, podobně jako celé české školství, prošla za uplynulých 100 let velkými
změnami, moudrá slova pana inspektora platí v plné míře i dnes.
Za tuto dobu se vystřídalo ve školních lavicích velké množství žáků, z nichž mnozí dosáhli
v různých oblastech lidské činnosti vynikajících výsledků, přesahujících svým významem
nejen hranice naší školy, ale i města Vyškova.
Přejeme si, aby naše škola i nadále vychovávala pracovité žáky, kteří dosáhnou uznání ve
svém oboru a budou dobrými občany naší vlasti.
Ke splnění tohoto přání je nezbytné, abychom všichni, tj. učitelé, rodiče i žáci, měli na
paměti slova pronesená a zapsaná před několika desetiletími.
Přeji všem zaměstnancům školy, abychom, až jednou budeme odcházet, mohli říci, že jsme
své poslání splnili.

Mgr. Pavel Pospíšil
ředitel školy
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Historie školy
Radnice v německých rukách – úhlavní nepřítel českého
školství ve Vyškově
Vývoj českého školství ve Vyškově v 19. století byl více závislý na politické situaci než na
poměrech ekonomických. Česky orientovaná část vyškovského obyvatelstva byla ve svých
snahách při zřizování českého školství ve městě všemi možnými způsoby potlačována.
Německé školství bylo preferováno už od doby, kdy se německý jazyk stal povinným
vyučovacím předmětem. O chod tehdejší triviální školy se staral učitel, který byl zároveň
kostelníkem, varhaníkem, pokud chtěl uživit sebe i svou rodinu. Školství mělo vychovat z dětí
„pracující, povolné, přičinlivé lidi a dobré poddané.“/1
Výrazná změna pro česky mluvící obec nastala v roce 1831, kdy se zřídila škola trojtřídní
a vyučovalo se česky. Úspěšní studenti mohli pokračovat ve studiu na školách normálních
nebo v učitelských ústavech. Děti této školy byly však handicapovány, poněvadž studovat na
těchto školách mohli jen studenti ovládající německý jazyk, proto byla v roce 1834 i ve
Vyškově zavedena němčina jako povinný vyučovací předmět. Se školním rokem 1869 došlo ke
zrušení dělení škol na triviální, normální a hlavní a dosavadní systém byl nahrazen systémem
škol obecných a měšťanských. Ve Vyškově fungovaly německé obecné školy, ale měšťanka
chyběla. Jen absolvent měšťanky mohl pokračovat na středních školách, proto už v roce 1872
byla zřízena německá měšťanská škola. Její otevření o dva roky později provázely velkolepé
oslavy, kterých se zúčastnili i zemský inspektor Nowak či okresní hejtman Januschka.
Německá obec triumfovala. Ale čeština úplně nevymizela. Při německé měšťanské škole
existovala také od roku 1868/69 škola utrakvistická, tzn. dvojjazyčná. Podle sčítání v roce
1880 byl počet českých obyvatel vyšší o více než 500 osob. I přes tento fakt trvalo několik let,
než dosáhla česká obec vytčeného cíle.
Boj o zřízení české školy ve Vyškově pokračoval v následujících letech se střídavými
úspěchy. Situace se obrátila k lepšímu, když zemská rada povolila na nátlak občanů zřídit
českou obecnou školu.
Píše se rok 1883. O rok později je škola otevřena, ale německy mluvící část obyvatelstva
protestuje. Ze zpráv měšťanských škol se dočteme, že Němci protahovali kdejaké nařízení
školské rady nebo je dokonce ignorovali. Chtěli dosáhnout jediného – zrušení této
konkurenční školy. Povedlo se jim to v roce 1886, když se obrátili s protestem až do Vídně! Na
základě ministerského výnosu musela zemská školská rada vydat usnesení, že se česká
měšťanská škola má uzavřít. Jako důvod bylo uvedeno, že je to „škola luxusní a že pro 80tisícový okres stačí 1 česká měšťanka, a to ve Slavkově.“/2
Nicméně touha Čechů po své vlastní škole sílila. Houževnatost a vytrvalost Vyškovských se
dočkala ovoce. Postupnými krůčky se budovalo české školství. Už v roce 1899 byla otevřena
první třída českého matičního gymnázia. Obrovský přínos zřízení střední školy není třeba
připomínat a rozvádět dopodrobna.
1

První zpráva české chlapecké a dívčí školy měšťanské ve Vyškově za dobu od šk. roku 1905/06 do šk.
roku 1908/09. Vyškov, Fr. Obzina 1909, s. 33.
Tamtéž

2

2

S nástupem prvního českého starosty Aloise Součka můžeme hovořit o rozvoji českého
školství. Nejen Vyškov, ale i okolí mají snahu umožnit dětem českých rodičů vyšší vzdělání.
Gymnázium, kde v té době maturovalo ročně kolem pětadvaceti absolventů, nemohlo
poskytnout středně odborně vzdělané kádry pro sílící ekonomiku v regionu. Postupně
vznikaly střední odborné školy jako obchodní akademie, učitelské ústavy, průmyslové
a rolnické školy. Všechny vyžadovaly při přijímacích zkouškách absolutorium školy
měšťanské. Tak byla v roce 1897 otevřena chlapecká měšťanská škola v Ivanovicích a v roce
1904 při ní i měšťanská škola dívčí. Roku 1904 byla měšťanská škola otevřena i v Rousínově.
Všechny tyto školy vyučovaly česky. Vyškov zaostával!

Situace ve Vyškově dále neúnosná
Zájem o návštěvu německé měšťanské školy rapidně upadal a škola byla udržována
návštěvou českých dětí, které německy vůbec neuměly, ale jejichž rodičové byli na německých
závodech a institucích existenčně závislí. Škola byla „držena“ vyškovským cukrovarem,
dráhou a tkalcovskou firmou Hofmann. Děti občanů zde zaměstnaných, to byly pilíře
německého školství ve Vyškově. Konečně v roce 1905 bylo povoleno zřídit českou měšťanku.
Touhy po české škole se splnily. Jediným problémem se jevilo umístění této školy. Třídy se na 3
roky tísnily v pronájmu německé měšťanské školy (nyní budova KKD). Už zbýval jen poslední
krok, a to postavit vlastní českou školu.
Zahájení výstavby školy připadlo na podzim 1906. Už o dva roky později, přesněji
14. června 1908 byla stavba dokončena a slavnostně vysvěcena arcibiskupem olomouckým
ThDr. Františkem Bauerem. Celé město bylo vyzdobeno v národních barvách. Aktu
slavnostního svěcení se zúčastnila městská rada i členové okresního výboru. U slavnosti
chyběli zemský hejtman markrabství moravského Serenyi i místodržitel markrabství
moravského pán Heinold-Udyňski, o jehož ustanovení napsal pokrokový tisk jako o políčku
českému obyvatelstvu Moravy a Slezska.
Podle písemných svědectví současníků se jednalo o tehdy největší měšťanskou školu
v celém Rakousko-Uhersku. Postavením této krásné budovy byl vyřešen problém základního
školství na celé půlstoletí.
„Budova je dvoupatrová se dvěma křídly. Průčelím hledí proti severu na požehnaný výběžek
naší úrodné Hané s rozběhlými čisťounkými vesnicemi a samotami ve stínu bujného stromoví.
Do školy možno vejíti mimo hlavní vchod ještě dvěma pobočními vraty. Hlavní vchod je umělecky
vyzdoben krásnou štukatérskou prací. Po stranách jeho se pěkně zvenčí vyjímají dvě květinové
zahrádky. Do I. poschodí vedou dvě schodiště se žulovými schody, do II. patra z I. vstoupáme
schodištěm jedním. V přízemku je umístěna kotelna pro ústřední topení všech místností,
městské muzeum, živnostenský sál, byt školníkův a zásobárny. Odtud otevírá se několik dveří do
dvora.“/3 Tak se jevila česká měšťanská škola a můžeme říci, že s malými změnami vypadá
úplně stejně i dnes.
Na tehdejší dobu byla škola skutečně moderní. Měla tělocvičnu, šatny, kreslírnu, kabinety
přírodopisné, fyzikální, zeměpisné i rýsovnu. Všechny sbírky byly velmi dobře vybaveny.
Velkou poklonu složil i c. k. okresní inspektor Antonín Kotrlý při návštěvě 24. a 25. června
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1908, když podotkl: „Není školy měšťanské na Moravě, jež by se jí rovnala.“/4

O žáky neměla škola nouzi. Ve školním roce 1908/1909 bylo zapsáno 360 dětí, 216 chlapců
a 144 dívek. Školní obvod byl mnohem větší než nyní. Vždyť tehdy ještě neexistovaly
měšťanské školy v okolních vesnicích. Každý den děti docházely za vyšším vzděláním do
Vyškova, do školy mnohdy vzdálené několik kilometrů, ačkoli mohly navštěvovat školu
obecnou, již měla každá druhá vesnice. Z celkového počtu žáků skoro 1/3 docházela do
měšťanky. Když si představíme život bez autobusů, asfaltek a ještě k tomu za mrazů
a plískanic… Tyto děti by si zasloužily náš obdiv. Nabízí se otázka, co je motivovalo? Touha po
vzdělání, splnění si snu, dosáhnutí vytčeného cíle? To už těžko vypátráme. Možná, že
odměnou jim byl fakt, že je učili vynikající učitelé – mistři svého oboru.

První desetiletí
Ještě před vybudováním secesní stavby pro měšťanské školy, existovaly školy zvlášť jako
česká obecná chlapecká a dívčí škola. Přebývaly v protější budově obecných škol, kde se
tísnilo několik dalších vzdělávacích institucí. Po přestěhování nadále trvalo rozdělení na část
dívčí a chlapeckou, ale měly společného ředitele Josefa Lulaye, jenž se stal později školním
inspektorem na Vyškovsku. Podle pamětníků byl vynikajícím pedagogem s jedinečným
vypravěčským talentem, jejž zúročil při psaní pohádkových brožur pro děti/ 5. Dějepis a český
jazyk učil výtečně Čeněk Kramoliš, spisovatel, autor povídek i románů z oblasti Valašska. Jako
výtvarník vynikal Josef Kachlík. Nesmíme zapomenout na Václava Sehnala, učitele
s obrovským kulturním přehledem, jenž se přestěhoval do Příbora.
Na chlapecké měšťanské škole působili dále učitel matematiky a přírodopisu Jan Nevřala/6,
4
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učitel náboženství František Kučera, učitel matematiky a deskriptivy František Grossman.
Kromě výše zmiňovaných zde působil Václav Sehnal, který vyučoval pěti předmětům – Čj, Nj,
Z, D a Tv. Dalším „výkonným“ učitelem byl Hubert Černý, jenž vyučoval matematice
a deskriptivě, dále zpěvu a německému jazyku. Posledním kantorem na chlapecké škole byl
učitel hudby František Bílek. Vedle klasických předmětů, které se vyučují i dnes – M, Čj, D, Z,
Hv, Nj, Vv, Př, se žáci mohli zdokonalovat v předmětech měřičství, krasopisu, ručních pracích
a ve hře na housle. Tyto předměty si mezi sebou rozdělili na dívčí měšťanské škole Františka
Ambrožová/7, Ignát Pásek, Marie Galová, František Hanák, Žofie Kulíšková a Pavla
Slezáčková.
Budova už od samého počátku poskytovala zázemí dvouleté obchodní škole a útočiště
dalším školám či institucím. Tedy hned od počátku provozu byla umístěna ve škole 2–3
ředitelství. Zmiňme, že v jejich zdech bylo ve dvacátých letech minulého století umístěno
i muzeum díky Vojtěchu Procházkovi, rovněž hospodářská škola, rodinná škola aj.
Rozvoj slibně se rozvíjející vzdělávací instituce přibrzdila 1. světová válka. Nikdo nebyl na
válku připraven, nedovedl si představit její rozměry a už vůbec ne její délku. Záhy se projevily
hospodářské důsledky války. Technický pokrok vyžadoval mimořádné nároky na ekonomiku
a byla nutná mimořádná hospodářská opatření. Veškerá výroba byla podřízena potřebám
války. Škola v té době poskytla azyl gymnáziu, které se muselo vystěhovat a uvolnit své
prostory vojenské nemocnici. Velká spousta pedagogů byla mobilizována. Kromě válečných
strastí muselo školství zápasit i s jinými nepřáteli – s krutou zimou, nedostatkem pedagogů,

malou zásobou otopu. Řádky školních kronik vydávají hrůzné svědectví: „Všude je nedostatek
– lidé ze strachu z bídy schovávají drobné mince, továrny zastavují provoz. Nemá, kdo by tam
pracoval. Doprava stagnuje. Ceny potravin stoupají.“/8 Do školy přibyly i děti uprchlíků
z Polska. Na 430 dětí zbylo 5 kantorů! Od roku 1915 bylo zavedeno přídělové hospodaření
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s potravinami, uhlím, textilem a s dalšími životními potřebami. Učitelé kromě svých
povinností byli povoláváni právě do komisí, které sčítaly nasbírané materiály (např. se sbíraly
po celém městě kovy, kovové předměty) nebo rozdělovaly potraviny. Vyučování bylo zkráceno,
aby děti mohly pomáhat rodičům na poli. Ve škole zase žáci sbírali kovové předměty, jež se
posílaly na frontu, a šili ze starých novin podešve do bot pro vojáky, ačkoli sami strádali.
Pohromy nekončily. Ve Vyškově v roce 1917 vypukl obrovský požár, který naštěstí školu
nepostihl. Závěrečné měsíce války a poválečnou dobu provázela nikoli epidemie, ale
pandemie tzv. španělské chřipky. Nemoc zasáhla i v řadách žactva. Válka změnila lidem
morální hodnoty, zanechala neúplné rodiny, způsobila hospodářskou krizi, sociální nepokoje
a obrovskou nezaměstnanost.

Meziválečné Československo
Vznik Československé republiky je dalším důležitým mezníkem ve vývoji měšťanského
školství ve Vyškově. Německá měšťanská škola byla přemístěna do Lysovic. V její budově byla
umístěna obecná škola.
V roce 1919 byla měšťanská škola ve Vyškově rozdělena na dívčí, s ředitelem Josefem
Lulayem, a chlapeckou, kde se stal ředitelem Jan Nevřala a od školního roku 1924–1925
František Grossman. Až do roku 1926 působil ve funkci ředitele dívčí měšťanské školy Josef
Lulay, pak ho vystřídala Antonie Boudová.
Organizace školy mezi dvěma válkami a pedagogické práce v ní nemohly pružně reagovat
na situaci ve středním odborném školství té doby. Středních odborných škol, jejichž úroveň
byla vysoká, bylo málo a v Čechách a na Moravě se na ně hlásilo dokonce 7–11× více
uchazečů, než mohlo být přijato! Zvláště velký „přetlak“ byl u učitelských ústavů v Brně
a u střední průmyslové školy strojní tamtéž. Povinná školní docházka byla osmiletá, a tak po
absolvování „třetí měšťanky“ chlapecké či dívčí školy většina žactva ze školy odcházela.
Měšťanské školy mimo Vyškov mívaly v drtivé většině jen tři ročníky. Střední odborné školy
buď vyžadovaly absolvování čtyř tříd měšťanské školy, nebo kvarty víceletého gymnázia.
Navíc u písemných přijímacích zkoušek se vyžadovala znalost učiva, které bylo až v osnovách
IV. měšťanky, proto byla na naší škole zřízena IV. třída měšťanské školy. Jednalo se o třídu
koedukovanou (společná školní výuka chlapců a dívek) a učívali zde zpravidla nejlepší
pedagogové z celé školy. Navštěvovali ji žáci z velice širokého okolí – od Hvězdlic přes regiony
Rousínovska až po obce nynějšího okresu Prostějov. Žáci z této třídy odcházeli na střední
odborné školy do téměř celé republiky, např. studovali lesnictví v Banské Štiavnici na
Slovensku, učitelství v Sudetech v Opavě nebo na Zakarpatské Ukrajině v Užhorodu.
Výborné výsledky žactva IV. měšťanky značně přispěly v období I. republiky k dobré pověsti
naší školy.
Dvacátá léta byla poklidným obdobím i ve Vyškově. Ze zápisů kroniky měšťanských škol se
dočítáme nejen o běžných událostech, jako jsou výlety či divadelní představení, ale nemohou
chybět ani informace o největší události té doby, což byly návštěvy prezidenta Tomáše
G. Masaryka, který Vyškovem několikrát projížděl.
Do konce dvacátých let vznikají další měšťanské školy jako přípravky ke studiu na středních
odborných školách. Postupně vznikaly školy v Drnovicích, Dědicích, Kučerově a naposled
1930 v Pustiměři.

6

Protektorát Čechy a Morava a poválečné období
Dalším z temných období nejen pro naše národní dějiny, ale i pro dějiny naší školy byl rok
1938. V zářijové mobilizaci byly všechny školy ve Vyškově uzavřeny a propůjčeny vojenským
účelům. Vyučování začalo až 12. října 1938.
Následující období bylo poznamenáno německou okupací. Některé místnosti musely být
uvolněny pro německou školu a čeští žáci měli vyučování na směny. Kabinety byly přemístěny
do sklepa, řada pomůcek byla zničena. Byly zavedeny dvojjazyčné názvy, učitelé museli
povinně absolvovat kurzy německého jazyka, někteří byli okupanty perzekuováni a došlo
i k případu zatčení gestapem a věznění. Od vyhlášení protektorátu až do osvobození musely
školy plnit různá nařízení, dodržovat zákazy. Například byly zrušeny hodiny občanské nauky,
náboženství a hlavně dějepisu. Výuka zeměpisu byla omezena. Nesměly se používat učebnice
a ty, které nebyly zrušeny, musely projít revisí. Školní knihovny byly zapečetěny a některé
tituly musely být odevzdány jako nevhodné knihy (F. Palacký, A. Denis), školní kroniky byly
předány do rukou nacistů. Žáci museli nacvičovat, jak by se zachovali při leteckém náletu:
„V době protektorátu se často vyhlašoval letecký poplach. To potom nás musel vyučující honit po
chodbách, protože jsme utíkali ze školy. Tehdy nám to bylo k smíchu a často na to vzpomínám
dosud.“/9 Učitelé museli projevit režimu loajalitu
a dodržovat mnohá nacistická nařízení. Další
povinností bylo navštěvovat kurz němčiny, jenž
končil závěrečnou zkouškou. Jako další krok
perzekuce zabavili nacisté učitelům v roce 1941
mzdy! Všechno, co připomínalo Československo,
muselo být odstraněno. Kromě čistek knihoven mizí
také učitelské sbírky a učební pomůcky. Protektor
K. Neurath v roce 1939 zrušil státní svátek 28. října.
Byly zavedeny povinné oslavy narozenin A. Hitlera
a nesmělo se zapomenout na 15. březen.
Od 14. dubna 1945 bylo zastaveno vyučování pro
neustálé válečné nebezpečí. Opět bylo zahájeno
23. května 1945. Nejničivější zásahy škola utrpěla

29. 4. a 30. 4. 1945. Hluboké otvory,
zející ve střeše i na stěnách, rozbitá
okna, vyvrácené dveře, zničený
krásný vchod do budovy, děravé
okapy, opadaná omítka… Ani
vybavení školy nebylo ušetřeno –
rozbité skříně, sbírky zdemolovány,
okna rozbitá. S opravami se začalo
velmi brzy.
9

Ing. Karel Veselý, absolvent z roku 1948.
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Po II. světové válce bylo zavedeno koedukované vyučování ve všech měšťanských školách.
Začalo se rovněž s modernizací budovy. Ve školním roce 1945–1946 byly instalovány nové
kotle ústředního topení a třídy doplňovány tělesy.
Změna politické situace po roce 1948 se projevila také ve škole. V zápisech z porad se
objevují politická témata, povinná účast na oslavách VŘSR a dalších politických akcích.
Navíc ve všech obecných školách došlo ke zrušení 6., 7. a 8. tříd a žáci od 5. třídy výše začali
povinně navštěvovat měšťanské školy. Tím se počet žactva zvýšil.
Po roce 1948 prošla naše školská soustava četnými změnami, které nebyly vždy ku
prospěchu. Z měšťanských škol se staly střední školy1. stupně (někdy pod názvem I. národní
škola). V naší budově byly umístěny dvě tyto školy – I. střední škola a II. střední škola.
Ředitelé se velmi střídali. Od února 1950 zahájila činnost pionýrská organizace. Nově od
školního roku 1952–53 se začalo vařit ve školní kuchyni v suterénu – v místě nynější malé
tělocvičny. Ve stejném školním roce začal i provoz školní družiny.
Školní výuka byla narušována častými brigádami. Žáci pomáhali při sklizni brambor,
mrkve, „dobývání cukrovky“ a sbírali mandelinku bramborovou. Čtrnáctiletí a někdy i mladší
žáci osmých tříd ručně česali chmel v bývalých Sudetech na Podbořansku. V nevyhovujících
ubytovnách zde v případě nepříznivého počasí trávili téměř měsíc. Poslední chmelová brigáda
se uskutečnila na naší škole v polovině září 1955. Koncem 50. let žáci končili školní docházku
konáním „závěrečných zkoušek“. Tato povinnost trvala až do roku 1958.

Svědectví druhé poloviny 20. století
Zákon z dubna 1953 přinesl přerod národních škol v osmileté střední školy. Od 1. září 1953
funguje tzv. osmiletka. Po 45 letech střídání různých ředitelství v jedné budově začíná období,
kdy je ve škole jediné ředitelství, a tedy i jediný ředitel. Prvním z ředitelů se stal Jaroslav
Stromecký. Škola měla ve školním roce 1953–54 rekordní počet žáků: 1222. Mnoho tříd
mívalo více než 40 žáků a vyučování na směny bylo nutností. Střídavé vyučování měly hlavně
první, druhé a třetí třídy. Vedle osmiletého studia zde existovaly ještě dvě třídy jednoročního
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učebního kurzu, ale ty byly nakonec zrušeny. Vzrůstající počet žáků se tedy řešil přemístěním
do pobočky školy v tehdejší Marxově ulici (nyní ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce). Od února 1958 tu
fungovaly 4 třídy. K 1. 8. 1958 byla zřízena ve Vyškově 2. osmiletá střední škola, která našla
útočiště na Nádražní ulici č. 4, kde zvolna končila činnost 4-leté Vyšší hospodářské školy a 2leté hospodářské školy. Ze školy odešla značná část žactva i pedagogů. Jelikož řízení pobočky
na Marxově ulici se zdálo málo schůdné, stala se tato pobočka 1. září 1959 samostatnou
školou.
Školní rok 1960/1961 se nesl v duchu změn, např. se změnil název školy na „Základní
devítiletá škola“, jelikož se osmileté studium zdálo pro mnohé střední školy a učiliště málo
vhodné. Dále od září 1960 byly učební pomůcky poskytovány žákům zdarma! Tento stav trvá
doposud. Lze říci, že až na pár maličkostí byl chod školního roku stejný jako dnes. Po
vyučování žáci mohli také navštěvovat různé kroužky – od mičurinského, tanečního,
maňáskového, turistického, výtvarného, pěveckého, dobrovolné tělesné výchovy až po
kroužek lidové tvořivosti nebo včelařský kroužek. Klasickou výuku doplňovaly různé exkurze,
návštěvy kina, výchovné koncerty, branná cvičení, ale i besedy se spisovateli (př. beseda ve
školním roce 1964/65 s J. V. Plevou, s J. Tomečkem) či bývalými vojáky. Škola v těchto letech
preferovala polytechnizaci a vyzdvihovalo se pracovní vyučování. Koncem padesátých let byly
na dvoře vybudovány školní dílny a na místě dnešního městského bazénu školní zahrada.
Vytvoření šaten v suterénu také zlepšilo prostředí ve škole. Uvolnění atmosféry v roce 1968
umožnilo znovuotevření organizace Junák.
Ve školním roce 1969/1970 bylo v souvislosti s otevřením ZDŠ Vyškov Purkyňova
odstraněno směnné vyučování, které trvalo 17 let.
Neúspěšný pokus o demokratické změny v r. 1968 měl za následek léta normalizace. I na
naší škole se projevilo toto období politickými školeními, nucenou zvýšenou aktivitou
studentů v PO, upřednostňováním orientace na SSSR, a tím i na ruský jazyk. Zdůrazňovala se
politická příslušnost, politické události se začleňovaly do výuky většiny předmětů. I v tomto
období však šlo pedagogům především o studenty
a jejich dobrou vědomostní úroveň. Toto úsilí
dokládají četné úspěchy žáků v různých soutěžích
a olympiádách. Pokračují tradice různých
kulturních akcí – koncertů, přednášek, besed,
exkurzí a lyžařských výcviků.
Podstatnou změnou v organizaci školství byla
reforma z r. 1978, která stanovila délku povinné
školní docházky na 10 let, z toho ale jen 8 roků na
škole základní. Jelikož se tento krok ukázal
chybným, je zatím poslední organizační změnou
od šk. roku 1996–1997 návrat devítileté povinné
školní docházky.
V 80. letech prošla škola řadou renovací a úprav.
Byly vybudovány nové kabinety, opravena
tělocvična s šatnou a přemístěn byt školníka.
Největším dílem v historii školy bylo vybudování
její přístavby v letech 1983–1984 (viz foto).
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V třípatrové budově je školní kuchyně, jídelna, žákovská knihovna, kabinety a dalších 7 tříd.
Náklady na tuto stavbu se pohybovaly kolem 6 milionů korun. V devadesátých letech
modernizace školy pokračuje.
Nejvýznamnější událost pro školu během posledního desetiletí nastala v lednu 2003. Byla
otevřena přístavba školy, v níž se nalézá nádherná sportovní hala. Skýtá možnost provozovat
celou řadu kolektivních sportů na nejvyšší úrovni (odbíjenou, košíkovou, házenou a florbal).
Je vybavena elektronickou časomírou. V přístavbě je umístěna i družina školy. Celé zázemí
přístavby (šatny, sanitární zařízení, bezbariérové přístupy) je na špičkové úrovni. V přístavbě
je výtečně zařízena posilovna.
V roce 2004 byla vybudována moderní a v regionu Vyškovska nevídaná učebna hudební
výchovy. Pro třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy je nesmírně cenná.
O prázdninách v roce 2004 byla nákladem devíti milionů Kč náročně modernizována školní
jídelna. Ta nyní splňuje ty nejnáročnější normy a požadavky pro zařízení společného
stravování. Vaří kvalitní obědy nejen pro naši školu, ale i pro gymnázium.
Na podzim 2006 byla nákladem 350 000 Kč modernizována učebna fyziky.
Škola je průběžně vybavována moderní výpočetní technikou a učebními pomůckami jako
interaktivními tabulemi a dataprojektory. Město Vyškov jí vychází vstříc.

Třídy s rozšířenou výukou matematiky a hudební výchovy
Tisíce dětí prošly naší školou. Všech si vážíme, ať jsou z nich dělníci, řemeslníci, lékaři,
vědci, učitelé. Zatímco dříve dosahovalo žactvo školy spíše úspěchů na poli humanitním
a sportovním, nyní sbírá úspěchy v matematice a předmětech přírodovědných. Před 22 lety,
v roce 1986, byly zřízeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Tyto třídy navštěvují žáci i jiných školních obvodů! Výsledky žáků se projevují hlavně
v soutěžích – matematické, fyzikální či chemické olympiádě nebo Pythagoriádě. Jsme
dominantní školou ve výše uvedených soutěžích na vyškovském okrese a velmi pěkných
úspěchů dosahujeme i v krajských, nyní regionálních, soutěžích, kde naši žáci porážejí
studenty renomovaných gymnázií v Brně, Prostějově atd. Naši nejlepší žáci pokračují ve
studiu na Gymnáziu v Brně, třída Kapitána Jaroše, zaměřeném na matematiku, a odtud
odcházejí na Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity do Prahy nebo studují na
jiných českých vysokých školách.
Od školního roku 1999/2000 máme na škole další výběrovou třídu. Je to třída s rozšířenou
výukou hudební výchovy. I tato třída v desátém roce své existence dosáhla velké obliby. Její
výsledky jsou výtečné a zájem o ni značný.
Můžeme s hrdostí konstatovat, že do tříd s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů chodí žáci ze širokého regionu. Ten sahá až na okres Prostějov
(Tištín, Dřevnovice, Němčice, Mořice), dále na okres Kroměříž (Pačlavice, Morkovice) i na
okres Blansko (Lipovec). Nejen z výše uvedených lokalit, ale i z okrajových obcí našeho
okresu (Hvězdlice, Brankovice, Olšany, Dětkovice, Podomí a dalších) navštěvují děti naši
školu. Mnohé z nich tak činí, byť mají často jinou základní školu „co by kamenem dohodil“.
Rodiče obětují značné finanční prostředky na dojíždění, děti se občas dostávají do časové
tísně, ale touha po kvalitnějším vzdělání vítězí. Snažíme se, abychom nezklamali a zachovali
výbornou pověst naší školy.
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Výuka podle ŠVP
Již druhý rok ověřujeme na naší škole Školní vzdělávací program (ŠVP), jenž byl vytvořen
podle rámcového vzdělávacího programu se snahou o inovaci pedagogického procesu
a života školy vůbec. Název pro náš ŠVP – „Otevřený svět“ – vytvořili sami žáci. Jako škola
chceme, aby se u nás žáci učili jednat otevřeně a aby rodiče mohli do školy kdykoliv přijít
a podílet se společně s učiteli na rozvoji svého dítěte. Hlavní myšlenkou ŠVP je vytvořit klidné,
bezpečné a spokojené prostředí pro všechny, kteří se podílejí na vzdělávání. Do našeho
vzdělávacího programu jsme vložili také dlouholeté zkušenosti s matematickými třídami
a poznatky získané při práci s hudebními třídami a pěveckými sbory. Vytvořili jsme tři
vzdělávací programy – pro rozšířenou výuku matematiky, hudební výchovy a pro klasické
třídy.
Náš školní vzdělávací program jsme uvedli do praxe v loňském školním roce. Letos se učí
podle ŠVP Otevřený svět v 1., 2., 6. a 7. ročníku. Nejenže podporujeme talentované žáky
v matematice a hudební výchově, ale všem našim žákům nabízíme pestrý výběr volitelných
předmětů (výuka francouzštiny, němčiny, ekologie, výtvarné techniky, práce na počítači,
dějepisný seminář, florbal a další). Naši učitelé se dále vzdělávají v oblasti metod a forem
výuky tak, aby dokázali připravit žáky pro život a další studium ve 21. století.
Rádi bychom, aby se k nám hlásilo co nejvíce žáků, aby se naši absolventi do školy vraceli,
ať už z nostalgie nebo jako rodiče se svými dětmi. Největší pochvalou školy totiž je, když se do
školy vrací děti našich žáků nebo když do školy nastoupí žáci z jiných škol, protože slyšeli, že
naše škola je dobrá.
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Úspěchy školy
V řadě předmětů jsme v uplynulých letech dosáhli velkých úspěchů nejenom v oblastních
a krajských kolech, ale i v celostátních soutěžích.
Uvádíme zde jen nejúspěšnější žáky v jednotlivých předmětech. Výpis všech dosažených
výsledků v posledních desetiletích by byl velmi obsáhlý a někteří žáci by se zde objevili
i vícekrát.
50. léta
60. léta
70. léta

– matematika – Ladislav Kupčík, Jan Hlaváček
– matematika – Jaroslav Vinický
– matematika – Jiří Konečný, Jiří Dokoupil
– český jazyk – Ilona Lukášková, Eliška Černošková
– cizí jazyky – Eva Dvořáková, Hana Uhlířová, Alena Kožinová
– zeměpis – Lubomír Dvořák
– fyzika – František Dermer
80. léta
– matematika – Tomáš Karásek, Petr Skřivánek, Pavel Veselý, Pavel Horák, Pavel
Skřivánek, Petr Vrtílek, Pavel Mazáč, Jiří Preiss, Radek Maršík,
Marek Ovčačík, David Steiner, Barbora Seidlová, Pavla Konečná, Jan
Marek, Jiří Vinter
– český jazyk – Kamila Neplechová
– dějepis – Jan Jandora, Milena Kohlová, Hana Svobodníková
– zeměpis – Jana Račanská, Renata Pecková, Michal Kapic
– fyzika – Michal Kapic
– přírodopis – Kamila Neplechová, Ivana Houzarová
– chemie – Michal Šuba, Jiří Homola
90. léta
– matematika – Aleš Krupka, Radim Bestr, Ondřej Dolínek, Markéta Pěkná,
Pavel Pištělka, Michal Holzer, Denisa Denglerová, Jan Kučera,
Zbyněk Šolc, Kateřina Hynštová, Luděk Sochor, David Dengler,
Pavel Gottwald, Sandra Kostelníková, Václav Hodek, Zdeněk
Gardelka, Tomáš Kvaka, Milena Bustová
– český jazyk – Helena Hnízdilová, Kateřina Hynštová, Sylva Cidlinská, Radka
Zimáková, Lucie Hopianová, Jan Katzer
– cizí jazyky – Alena Kožinová
– zeměpis – Jiří Vintr, Jiří Novotný, Jiří Vrzal, Jan Trávníček, Petra Dokoupilová,
Eva Horáková, Jana Motlitbová, Marie Gottwaldová
– fyzika – David Steiner, Milan Drmola, Ondřej Dolínek, Martin Pešek, Tomáš
Pavlas, Radim Bestr, Josef Kopřiva, Luděk Sochor, Ema Pokorná,
Radim Plhal, Tomáš Kvaka, Jiří Žižka, Pavel Gottwald
– přírodopis – Barbora Seidlová, Aleš Birnbaum, Zdeňka Žilková, Radka
Štěpánová, Jana Skácelová, Martin Žampach, Sylva Cidlinská
– chemie – David Steiner, Kateřina Hynštová, Radim Plhal, Milena Bustová,
Luděk Sochor, David Dengler
– programování – Jan Friesse
od r. 2000 – matematika – Václav Hodek, Radka Štěpánová, Jiří Kopřiva, Jaromír Surák,
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Hana Holzerová, Petr Dvořák, Jakub Stejkora, Vlastimil Bačovský,
Pavlína Vávrová, Karel Sitar, Pavel Němec, Markéta Vlčková, Jan
Tomášek, Michal Starý, Lucie Hrubá, Hana Hedbávná, Roman Lelek,
Luboš Pajtina, Denisa Medková, Petr Póč, Jakub Sochor, Jiří Široký,
Jan Plzák
– český jazyk – Jan Kokeš, Bára Adlerová, Veronika Führerová, Radka Štěpánová,
Barbora Zedníková, Drahomíra Gurková, Zuzana Valášková, Denisa
Medková
– cizí jazyky – Veronika Krutílková, Dana Buiová, Barbora Adlerová, Michal
Vejmola, Veronika Führerová
– zeměpis – Jaromír Surák, Roman Lelek, Pavlína Kupková
– fyzika – Jiří Radoš, Marek Labudík
– přírodopis – Hana Hedbávná, Lucie Lžičařová, David Slouka, Jiří Radoš, Jana
Šafránková, Petra Pásková, Pavlína Kupková
– chemie – Radka Štěpánová, Sandra Kostelníková, Richard Pokorný, Jiří Radoš,
Michal Starý, Roman Lelek, Jan Smelík
– programování – Václav Hodek

Dětské pěvecké sbory na naší škole
Ve školním roce 1999/2000 vznikla na naší škole první třída s rozšířenou výukou hudební
výchovy. O rok později, kdy se zaplnila další třída novými talenty, se začalo uvažovat
o vytvoření dětského pěveckého sboru. Vedením byli pověřeni Aleš Musil a Michal Vlček. Sbor
dostal jméno Motýlek. Jeho prvním veřejným vystoupením byla vánoční besídka v roce 2000.
Od té doby Motýlek pravidelně připravoval programy na vánoční a jarní koncerty.
Ve školním roce 2002/2003 se sbor úspěšně zúčastnil oblastního kola Porty, které se konalo
ve Vyškově. Vystoupil s upravenými písněmi pro sbor od Žalmana Lohonky. Pro svou
originalitu získal sbor zvláštní cenu poroty.
Motýlek se poté zúčastnil několika festivalů s country hudbou. Zpíval na farmě Bolka
Polívky, měl samostatné vystoupení na festivalu v Mořicích.
Šest hudebních tříd s více než sto žáky ve školním roce 2004/05 umožnilo vytvořit novou
organizaci pěveckých sborů. Od této doby působí na naší škole 3 nové pěvecké sbory. Název
Motýlek byl ponechán sboru při ZUŠ Aleše Musila.
Sluníčko je přípravný pěvecký sbor pro žáky 1. a 2. tříd s rozšířenou výukou Hv pod
taktovkou Mgr. Michala Vlčka.
Notička je přípravný pěvecký sbor pro žáky 3.–5. tříd s rozšířenou výukou hudební
výchovy. Vedoucím je Aleš Musil.
Čtyřlístek je sbor, který na bázi dobrovolnosti sdružuje žáky 6.–9. tříd naší školy pod
uměleckým vedením Mgr. Haliny Rumpelové a Mgr. Jitky Svobodové.
Všechny tři sbory se připravují na vánoční a jarní koncerty, navštěvují se svými programy
Domov důchodců ve Vyškově a pravidelně vystupují při slavnostním rozsvěcování vánočního
stromu na vyškovském náměstí. Ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Motýlek se
každoročně účastní zpívání pod vánočním stromem. V roce 2005 děti zpívaly na benefičním
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koncertu Vyškov zpívá Asii.
DPS Čtyřlístek spolupracuje s hudební agenturou GLOBART jako host na jejich
koncertech. Velmi úspěšná jsou vystoupení s operní pěvkyní Pavlínou Senić. Sbor se zúčastnil
festivalu Zpívejfest 2006. Čtyřlístek se dvakrát zúčastnil mezinárodní přehlídky sborů Svátky
písní v Olomouci, odkud si odvezl 3 bronzová pásma. V roce 2007 sbor získal na krajské
přehlídce dětských pěveckých sborů v Brně stříbrné pásmo. Členové sboru několikrát vyjeli na
poznávací zájezdy do zahraničí, kde zpívali před italským, francouzským a španělským
publikem.

Sportovní úspěchy školy
Přestože současná doba přeje spíše počítačům a technice, dosahují naši žáci výborných
výsledků i ve sportu. Kromě pravidelné výuky tělesné výchovy mají děti možnost navštěvovat
různé sportovní kroužky (košíková, florbal, atletika, cvičení na míčích aj.).
Velkým přínosem pro školu je možnost využívání hřiště, které je majetkem TJ Orel. Umělý
povrch vybudovaný v roce 2002 zkvalitnil výuku atletických disciplín a sportovních her.
V únoru 2003 byla uvedena do provozu nová sportovní hala, která nám pomohla vyřešit
stávající problémy s nevyhovujícími prostory.
Do sportování se ve škole zapojují i celé třídní kolektivy. V rámci školy probíhá již od roku
1997 celoroční sportovní soutěž tříd „O nejsportovnější třídu“. Třídní družstva závodí během
školního roku, např. ve šplhu, skákání přes švihadlo, přespolním běhu, košíkové, florbalu,
stolním tenisu a v hodech na cíl. Třídy sbírají podle svého umístění v jednotlivých soutěžích
body a získávají odpovídající finanční obnos od Zájmového sdružení rodičů.
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Další významnou akcí, která se v posledních letech již stala tradicí, je štafetový běh celé
školy k výročí jejího založení. Na vysvětlenou: začali jsme běhat, když škola slavila 95 let –
naším cílem bylo uběhnout bez přerušení 95 km! Akce se zdařila, a tak každým rokem
přidáváme 1 km. Běží téměř všichni žáci od prvňáčků až po deváťáky, učitelé, školník
i pozvaní hosté a běh vždy uzavírá ředitel školy. Loňský čas štafety na 99 km byl 5 hodin
16 min. Letos, v roce 100. výročí školy, poběžíme 100 km!

Držiteli sportovních rekordů a úspěšnými sportovci byli žáci naší školy
i v historii
Přestože se naše škola nespecializuje na sport (jak jsme se již zmínili), navazujeme na
dlouhodobou sportovní tradici. V padesátých letech byl nejpopulárnějším atletem Vyškova
skokan do výšky Jiří Porffy. Na jaře 1952 byl výkonem 171 cm ve své věkové kategorii nejlepší
v celé republice. Jeho výkon je stále rekordem školy. Dnešní sedmdesátníci a starší si jistě
vzpomenou na jeho souboje s tehdejšími reprezentanty Kovářem a Savčinským na „Velké ceně
Vyškova“.
V roce 1965 byl nejrychlejším sprinterem v kategorii třináctiletých žáků Ladislav
Mandelík. Jeho čas na 50 m 6,4 s dosažený na spartakiádních závodech v Praze je stále
obdivuhodný.
Nejlepším žákovským gymnastou tehdejší ČSSR byl v roce 1967 žák 8. třídy Gustav
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Tannenberger – pozdější mnohonásobný mistr republiky, účastník mistrovství světa
a Evropy a úspěšný olympionik.
Jiří Porffy vystudoval lékařství a Láďa Mandelík stavební inženýrství. Během
vysokoškolských studií se věnovali sportu již více méně rekreačně. Gustav Tannenberger jako
člen střediska vrcholového sportu reprezentoval svoji vlast dlouhá léta.
V posledním desetiletí naši žáci v soutěžích jednotlivců i kolektivů pravidelně obsazují
přední místa na okresních přeborech základních škol v Atletickém čtyřboji, Poháru rozhlasu
(v atletice, basketbalu), ve volejbale, stolním tenisu, kuželkách, přespolním běhu nebo
plavání. Za zmínku stojí umístění v krajských přeborech ZŠ. V roce 2006 jsme obsadili čtvrté
místo v basketbale a páté místo v Atletickém čtyřboji starších žákyň. O rok později mladší žáci
získali druhé místo v atletice v soutěži Pohár rozhlasu. Podle dosažených bodů se tito chlapci
umístili dokonce na 7. místě v republice (včetně sportovních škol)!
Naše škola se může pochlubit také výbornými atletickými výkony některých jednotlivců.
Zde jsou školní rekordy od roku 1997 (výkony jsou z okresních nebo krajských závodů):

CHLAPCI
60 m

7,3 s

1000 m
1500 m
Skok daleký
Skok vysoký

3:08,0 min
4:46,0 min
601 cm
165 cm

Hod míčkem
Vrh koulí

61.90 m
11,58 m

Zdeněk Hrubý
Pavel Frimml
Josef Trávníček
Aleš Henek
Lukáš Doležal
Emil Rafaj
Martin Zbořil
Jakub Šarközi
Pavel Frimml

1997
1997
2006
2000
2004
1997
2004
2003
1997

DÍVKY
60 m
600 m
800 m
1500 m
Skok daleký
Skok vysoký
Hod míčkem
Vrh koulí

16

8,0 s
1:57,0 min
2:33,5 min
4:58,0 min
473 cm
145 cm
43,70 m
9,50 m

Barbora Bonniati
Andrea Fialková
Martina Vévodová
Martina Vévodová
Barbora Bonniati
Veronika Ludrinská
Michaela Vránová
Dominika Měřínská

1998
2006
2004
2004
1998
2001
2001
2001

Ad fontes
Vraťme se tedy k pramenům! Následující řádky jsou určeny těm, kteří rádi čtou o minulosti.
V okresním archívu jsme pro vás vybrali to nejzajímavější. Pročetli jsme velké množství
materiálů, které nás vracely až na počátek 20. století. Setkávali jsme se s důležitými i méně
důležitými archiváliemi pojednávajícími o minulosti školy, nicméně všechny tyto
nashromážděné prameny nám poskytly příležitost ke vzpomínkám a zamyšlení. Úryvky
z oběžníků, přípisů, protokolů, zápisů a kronik jsou svědectvím o změnách, kterými naše
společnost musela projít, a často jsme byli překvapeni obdobnými jevy nebo naopak
neobvyklostmi či kuriozitami.
Pro dotvoření představy o uplynulých sto letech budiž vám náš výběr k dispozici.
Kronika národní školy chlapecké Vyškov 1886–1916, rok 1905
„Město Vyškov koupilo od knížete arcibiskupského panství výměnou za kostelíček
kapucínský a nynější hřbitov (i s obydlím hrobníkovým) zahradu naproti obecné škole a chce
na tom místě postaviti budovu pro měšťanské školy.“
Kronika národní školy chlapecké Vyškov 1886–1916, 14. 6. 1908 – podpisy přítomných
osobností při svěcení budovy
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Vyškovské noviny roč. XVII, č. 25, 19. 6. 1908

Vyškovské noviny roč. XVII, č.37, 11. 9. 1908
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I. světová válka – válečná léta z kronik dívčí národní obecné školy a dívčí
měšťanské školy (výběr)
Školní rok 1914/1915
…Za trudných poměrů začínáme nový školní rok. Dětí školou povinných bylo 439. Čtyři
učitelé na vojně, šest nás tu ostalo.
…Ceny potravin stoupají. 1 kg chlebové mouky je za 44 halířů, 1 kg pšeničné za 66 halířů,
za vajíčko je požadováno 14 halířů.
Školní rok 1915/1916
…Provedlo učitelstvo obecné a měšťanské školy zpětný soupis všeho obilí, mouky a
luštěnin. V březnu budou zavedeny cukřenky. Budou na 4 neděle. Na jednu osobu připadne ¼
kg cukru.
…Maso pro drahotu nelze skorem koupiti. Tolikéž i rýži a luštěniny. Chléb je nechutný. Lidé
naříkají na bolení žaludku po něm.
…Přišla zpráva z bojiště, že odborný učitel zdejší měšťanské školy, Václav Hradil, padl…

Výběr z úředních přípisů a protokolů I. a II. dívčí obecné školy 1923–1938
nabízí pohled do úředních vyhlášek a různých nařízení
1919 – poskytnuta sleva na vlak pro učitele obecných a měšťanských škol
1920 – nařízení o poskytnutí nouzové výpomoci učitelům
1920 – ošacovací akce pro učitele
1930 – učitelům se ukládá, by podporovali okresní péče o mládež při výkonech dozoru na
děti v cizí péči a děti nemanželské
1933 – ve styku s žactvem zdrží se učitelstvo všech politicko-stranických projevů; je
povinno se chovati bezvadně a loajálně
1933 – pro úřední styk zaveden pro ženské osoby učitelské titul paní bez ohledu na stav
1935/1936 – žáci ve školní budově zdraví pouze úklonou
1935/1936 – žákům vysvětleny ceny knih, jaký užitek plyne z četby a jak zacházet
s knihami
1938 – „uplynulý měsíc září je jistě nejsmutnějším v naší osvobozené vlasti, ba snad
i v celém našem žití. Národ náš zrazen a opuštěn svými přáteli, ztratil kraje, které po staletí
patřily koruně svatováclavské. Bolest a bezútěšný smutek, který zachvátil všechny rodiče
i učitele, nezůstaly bez vlivu na děti, třebas nechápaly dosah národního neštěstí. Vyhlášení
mobilizace 23. září postihlo mnohé velmi citelně. Mnoho žáků se 24. 9. loučilo s otci – nepřišli
do školy…“

Protektorátní období
V září 1939 je na škole vyvěšen německo-český nápis, v kanceláři visí Hitlerův portrét.
Němčina se stává úředním a vyučovacím jazykem. V lednu 1940 navštívila školu inspekce,
která zvyšuje vyučovací povinnost učitelům na 30 h/týden a zřizuje pro ně přeškolovací kurzy
k říšskému myšlení. Německé děti chodí do školy dopoledne, české děti jsou vyučovány
odpoledne. Říše využívá školní mládeže ke sběru odpadků na podporu válečného průmyslu.
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Svědectví Josefa Kachlíka léta 1940–1942
„Kvalifikace učitele řídí se především úspěšným sběrem, žactvo je vědomě vychováváno ke
slepé poslušnosti a předstíranému souhlasu vůči vrahům svého národa, zabavujícím denně
desítky nejlepších českých lidí života na popravištích, neb nelidsky týrajících tisíce jiných ve
věznicích a koncentračních táborech.“

Kronika I. dívčí obecné školy rok 1940/1941

Nařízení Okresního školního výboru o novém státním svátku z ledna 1940

Zpráva Okresního ředitelství 9. 3. 1941 o zákazu oslav narození TGM
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Vyškovské noviny 13.3.1942

Oběžník z března 1945

V závěru války žáci
často během výuky slyšeli
houkání sirén a utíkali
domů. V březnu 1945
musely být přenechány
školní budovy běžencům.
V dubnu 1945 už chodí
do školy málokdo, rodiče
se bojí posílat děti do
školy pro stálé nebezpečí
náletů.
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Po skončení II. světové války
Zápis z porady II. obecné školy chlapecké ve Vyškově, 22. září 1945
„V pondělí 24. září 1945 bude zahájen nový školní rok. Začátek jest opožděn o tři týdny
vlivem válečných událostí, které těžce postihly naše město i školní budovu, jež si vyžádala
důkladné opravy.“
Pedagogové se také zabývali tradičními školními záležitostmi – přidělováním tříd, učebnic,
fungováním knihovny, sběrem odpadových surovin a dozory: „…o přestávce musejí všichni žáci
ze tříd a procházeti se po dvojicích. Běhání netrpme!“

Situace po roce 1948
Únorem 1948 skončila demokratická doba Československa a naopak nastalo dlouhé
čtyřicetileté období vlády komunistů. Převzali jsme stalinistickou politiku nucené
kolektivizace zemědělců, zestátnění ostatního podnikání a teroru proti odpůrcům režimu, což
se projevilo i ve škole. Na učitele byly vypracovávány kádrové posudky a žáci byli posuzováni
i z hlediska angažovanosti svých rodičů. Ačkoli jsou 50. léta poznamenána tíživými
událostmi, škola řeší i typické školní problémy:
„Opuštění školní budovy bude trestáno sníženou známkou z chování.“ (29. 11. 1948) nebo
„S příchodem jara upozorněte žáky, hlavně chlapce, na ochranu zpěvného ptactva.
Připomeňte jim, že zpěvné ptactvo se nesmí střílet, nesmí se vybírat ptačí hnízda.“ (27. 2. 1952)
Ve školním roce 1949/1950 všichni vyučující zápasí s obtížemi způsobenými absencí
žactva pro nemoce (spála). Plní se také socialistické závazky (různé akce, filmová a divadelní
představení, výzdoba, kulturní pásma, besedy s dělníky) a bylo ustanoveno sdružení rodičů
a přátel školy.
Zápis z porady II. národní školy ve Vyškově o zapojení se do sběrových akcí (26. 7.1950)
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Zajímavosti
Školní rok 1908/1909 Kronika měšťanské dívčí školy1905–1926
„V noci ze dne 26. na 27. března vloupal se neznámý pachatel do budovy zdejší školy.
Otevřel si ředitelnu obchodní školy. Odcizil stříbrné hodiny, doutníkovou jantarovou špičku,
a potom vlámal se do ředitelny měšťanské školy vyštípav výplň dveří a odcizil hůl a těžítko...“
Dopis Okresnímu školnímu výboru ve Vyškově 18. 2. 1941
„Správa školy k uvedenému výnosu oznamuje, že na škole není ke službě neschopných
učitelských sil ani učitelů starších 50 let a učitelek 48 let…“
Zápis ze závěrečné porady II. národní školy 26. 7. 1950 o povinném vážení žáků.

Školní kronika od roku 1953 – 1980; školní rok 1953/54
„Žák J. Kohout ze VI. C třídy nasbíral 763 kg papíru a bude odměněn letem nad Brnem.“
Nová vesnice roč.VI., 25. 4.1958
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Školní kronika od roku 1953 – 1980, školní rok 1959/60
„ František Till zemřel 10. 5. 1960 během pracovní porady v náruči učitelů ve sborovně
školy. Odešel jeden z nás, jeden z nás tu není…“
Školní kronika od roku 1953–1980, školní rok 1978/79
„ Z důvodu odchodu dvou uklízeček si budou žáci uklízet sami.“
„ Za pomocí horolezců byly provedeny nátěry kopule na škole.“
„Za záchranu života tonoucího Ivana Losmana byl odměněn hodinkami od SRPŠ Jan
Šebesta.“

Školní dokumentace
V archívu jsme si pročetli i jiné zajímavé dokumenty. Každý učitel měl zavedený tzv. osobní
výkaz, ve kterém se uváděly základní osobní údaje, jméno manžela (manželky), jména a rok
narození dětí, zkoušky a vysvědčení, vojenská služba apod. Tzv. Popis služební dráhy
zaznamenával působiště učitele a jeho pracovní zařazení (prozatímní učitel, definitivní učitel,
smluvní ředitel). Evidovaly se i mateřské dovolené, které byly ve srovnání s dnešní dobou
velmi krátké – 2 až 3 měsíce, nemoci (tzv. zdravotní dovolené) a odchod do důchodu (tzv.
přeložení na trvalý odpočinek).
Ukázka osobního výkazu vyškovského rodáka Jana Šoupala, který na chlapecké měšťanské
škole působil v rozmezí let 1917/1918.
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Stejně jako dnes existovaly sbírky jednotlivých předmětů, které byly postupně obnovovány a
doplňovány knihami a různými pomůckami. Ze zápisů z období protektorátu se dočteme, že byly
mnohé materiály vyřazovány a později ničeny, především ty, které připomínaly období
samostatného Československa.

Oběžník zemské školní rady v Brně, 15. září 1948
„Nová škola se musí vypořádat s reakčním heslem: „Nechte nás učit“ a nahradit ho
aktuálním: „Zapojme školu činně do života.“
„Nyní jdeme přímou cestou k socialismu, který má všechny osvobodit od strachu ze zítřka,
znemožnit vykořisťování člověka člověkem…“
„Nevychovávejme dokonalého skleníkového člověka, ale uvědomělého spolupracovníka
socialistické vlasti.“
Originály dokumentů použitých v Almanachu jsou uloženy v Moravském zemském
archivu v Brně, Státním okresním archivu Vyškov se sídlem ve Slavkově.
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Ptali jsme se…
Milan Adamec
pracovník VTÚPV Vyškov, nejoblíbenější sportovec Vyškova roku 2006 (ve škole
1986–1991)
Co se Vám vybaví, když se řekne Základní škola Vyškov, Nádražní 5
(tenkrát Leninova 5)?
Nejlepší léta strávená v dětství, tělesná výchova strávená v zámecké
zahradě a další vcelku vydařené akce, které probíhaly v tomto provizóriu.
Co byste vzkázal současným žákům naší školy?
Ať se pilně učí a připravují se tak na další studia, která je pak dále
nasměrují k tomu, čemu se chtějí rádi věnovat a v čem se mohou nejlépe
uplatnit a prosadit. Dnešní možnosti jsou jistě přece jen o mnoho lepší než
tehdy.
Co byste popřál naší škole?
Aby vychovávala co nejlepší studenty, kteří by byli úspěšní i mimo rámec školy, a tak ji
čestně reprezentovali i mezi ostatními školami.

Jiří Dokoupil
nyní vedoucí OŘ PČR Vyškov (ve škole 1970–1974)
Co se Vám vybaví, když se řekne Základní škola Vyškov,
Nádražní 5 (tenkrát Leninova 5)?
Určitě si mi vybaví pan učitel „s velkým P“, Ivan Jabůrek,
protože to byl nejlepší pedagog, na kterého jsem v životě
narazil. Přestože jsem se od něj nadostával výchovných
políčků! Ale vždycky jsem věděl za co! Byl velmi spravedlivý,
na rozdíl od ostatních. Měl jsem ho z matematiky a ze
zeměpisu – naštěstí.
Máte ve svých vzpomínkách nějakou veselou příhodu?
Bylo by jich hodně, ale ty jsou nepublikovatelné. Ale dnes mi přijde úsměvné, velmi
úsměvné, protože jsem znám coby militantní nekuřák, když mě p. učitel Lang posílal pro
kuřivo k paní Šmídové do trafiky, která stála zhruba v místech dnešního semaforu. No a když
už jsem zmiňoval p. uč. Jabůrka, tak si vzpomínám na třídenní výlet do Tater v 9. ročníku.
Načapal nás o půlnoci u holek na pokoji. Opět rázně, stručně na místě vyřešeno a ráno jsme se
tomu už jenom smáli. Žádné žalování rodičům, nic takového. Ještě jsme to cítili dva dni, ale
oceňoval jsem, že se pan učitel nezlobil a nebyl na nás naštvaný.
Co byste vzkázal současným žákům naší školy?
Pokud o vzkazy budou stát: „Učte se, protože co budete umět, to vám nikdo nikdy nevezme.
A takové ty řeči hloupějších spolužáků – na co se to budeš učit? – tak to je hloupost do nebe
volající.“ Vidím u nás, když přijde uchazeč o práci u policie, vykáže se maturitním
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vysvědčením, kde má chvalitebně z českého jazyka a potom ty hrubky! Zvykli jsme si na to, že
na známky hledět je už anachronismus. Nechápu pokles naší vzdělanosti. U přijímacího
řízení se uchazeči setkávají s texty, které vybíráme z příruček pro žáky 9. ročníku, a i přesto
uchazeči – maturanti mají více než 10 chyb. Viděli jste někdy mýdlo s měkkým „i“? Já
mnohokrát. Ale takovýto výkon vám předvede absolvent střední školy s maturitou! Jakou pak
má maturita hodnotu? Takže vzkazuji učit se a především hlavní předměty.
Co byste popřál naší škole?
Co nejvíce výborných učitelů a snaživých žáků a úspěchy se jistě dostaví.

Petr Hájek
nyní starosta města Vyškov (ve škole 1968–1973)
Vzpomínáte rád na svá školní léta? Na koho vzpomínáte nejraději a proč?
Na přírodovědný kroužek p. uč. Mazala, kde jsme se starali o terária se
slepýši a žábami. Na třídní učitelku Částkovou, pak tř. učitele Vaška, na
p. uč. Langa, který si mne posílal pro cigára do budky paní Šmídové, na
výtvarnou výchovu p. uč. Jeřábkové, pány učitele Muzikáře, Zahradníčka
(ten nám dával kokosáky v kabinetě), pana učitele Adámka, který měl
velký vliv na to, že jsem se více věnoval fyzice – oboru, který jsem později
vystudoval (astronomie).
Co se Vám na škole líbilo?
Jsem velmi rád, že jsem chodil zrovna na vaši školu (rivalita mezi Nádražní 4 a Nádražní 5).
Za mne ještě nebyla přístavba ve dvoře, tam jsme mívali tělocvik. Vzpomínám i na různé
soutěže ve škole i mezi školami.
Budova školy na mne působila dominantním dojmem, měla vysoké stropy, velké chodby,
starobylá krásná stavba.
Co byste vzkázal současným žákům naší školy?
Aby si vážili, že jsou žáky této školy, neboť tudy procházely dějiny města. Škola je prestižní,
měli byste mít pocit hrdosti na to, že tuto školu navštěvujete.

Jan Hradil
nyní starosta města Újezd u Brna (ve škole 1962–1969)
Co se Vám vybaví, když se řekne Základní škola Vyškov, Nádražní 5
(tenkrát Leninova 5)?
Učitel Třešňák, Zahradníček, Pachtová, Grygarová. Dalo by se říct, že
nevzpomínám na školu jako budovu, ale vybaví se mi spíše lidé, kteří byli
krásní a nesli s sebou samozřejmě stopy doby. Jejich laskavost, úžasný
zájem o jedince, to jsou chvíle, které se znovu a znovu vybavují.
Kupříkladu učitel Zahradníček mě ovlivnil svým způsobem výkladu dějin.
Máte ve svých vzpomínkách nějakou veselou příhodu?
Nastoupil jsem do čtvrté třídy, kde mi první den moji spolužáci sdělili,
že třídní učitel se jmenuje Difa. Měl jsem zato, že je to jeho jméno. Vydal
jsem se jej hledal do sborovny s dotazem, jestli je přítomen pan učitel Difa. Vyvolalo to
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huronský smích i mezi kantory, teprve po třech dnech jsem pochopil, že pan učitel se
nejmenoval Difa, ale Zobal. Dopátral jsem se taktéž původu přezdívky, protože on, jako fyzik,
dostal odvozenou přezdívku od slova difuze – pohyb molekul.
Co jste si odnesl ze základní školy?
Víte, čas je úžasně milosrdný. Člověku zůstávají chvíle, které byly hezké. Chvíle, které
nebyly pěkné, jsem tak nějak založil v čase. Dokonce i odpustil.
Co byste vzkázal současným žákům naší školy?
Učte se a neřeknu to 3×. Učte se jazyky. Buďte rádi, že chodíte do školy. Přijdou chvíle,
kdybyste se rádi vrátili a nepůjde to. Jde o čas, který vás formuje, připravuje, věřte, že
všechno, co se nenaučíte, budete jednou muset dohnat nebo zaplatit. Zaplatit životním
zklamáním. Třeba jenom proto, že jste ve chvíli obecných znalostí selhali. A také mějte hezké
učitele, jako jsme měli my. A ty, kteří jsou kupříkladu nespravedliví, poplatní, z těch si příklad
neberte.

Luboš Kadlec
nyní místostarosta města Vyškov (ve škole 1960–69 žák, 1981–98 učitel)
Co se Vám vybaví, když se řekne Základní škola Vyškov, Nádražní 5 (tenkrát
Leninova 5)?
Vybaví se mi fakt, že byla, je a stále bude největší základní škola ve
Vyškově. Je to krásná historická budova v centru města. Prošlo jí obrovské
množství žáků, kteří dostali dobré základy pro další život.
Na koho vzpomínáte nejraději a proč?
Na 1. stupni byla pro mě autoritou paní učitelka Marie Nevřalová. Byla
pro nás nejen paní učitelkou, ale takovou naší druhou mámou. Z učitelů na
pana Haubra, který mi dal velmi dobré základy z češtiny a cit pro jazyk, že
z něj čerpám dodnes. Hezké vzpomínky mám i na pana učitele Forejtara, jenž byl pak nucen
v době normalizace odejít ze školy. Byl to přesně takový učitel, jak má být, a já jsem si z něj
vzal hodně pro svoji budoucí profesi.
Máte ve svých vzpomínkách nějakou veselou příhodu?
Naštěstí veselejších příhod bylo více. Na jednu ale přesto vzpomínám. Když jsem byl
v 1. třídě, tak jsme se honili se spolužákem na chodbách. Chytil nás tehdy pan ředitel
Stromecký, na kterého také rád vzpomínám. Přivedl nás do ředitelny, kde jsme se museli
omluvit do školního rozhlasu, že už to nikdy neuděláme. Tehdy to pro nás bylo zásadní, dnes
už na to vzpomínám s úsměvem. To jsem byl žák.
A jako učitel jsem zde působil 18 let a těch příhod byla celá řada. Jednou jsem suploval
v 1. třídě a po vstupu do třídy na mě zavolal syn mého kamaráda: „Zdar, strejdo, že se
známe?“ Odpověděl jsem mu, že ano, a kluk ostatním povídá: „Tak vidíte, že ho znám.“ A bylo
vymalováno.
Vraťme se v čase. Co byste udělal jako ředitel naší základní školy v době, kdy jste byl žákem?
Změnil byste něco? Třeba něco, na co nerad vzpomínáte. Co Vám vyloženě tehdy vadilo…..
Jako žák jsem školu vnímal trochu jinak než jako učitel. Nevzpomínám si, že by mi vyloženě
něco vadilo. To se nedá říct. V té době byla vybavenost učebními pomůckami jiná, než je dnes.
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V tomto směru došlo k nebývalým změnám a zázemí školy je dnes velmi dobré po všech
stránkách. Sportovní areál, hala, moderní učebny se specializací k daným předmětům,
počítačové učebny, zkrátka škola, jak má být.
Co byste vzkázal současným žákům naší školy?
Aby si vážili toho, že se mohou vzdělávat, aby si vážili jeden druhého a ke svým učitelům se
chovali ohleduplně a vnímali je jako své partnery, kteří je chtějí něčemu novému naučit.

Josef Mazura
nyní hlavní trenér Spartaku Trnava (ve škole 1967–1969)
Co se Vám vybaví, když se řekne Základní škola Vyškov, Nádražní 5 (tenkrát
Leninova 5)?
Velká škola. Určitě hřiště v Zámecké zahradě, protože jsem sportovec
tělem i duší. A ještě dílny. To je opravdu vše, co mi utkvělo v paměti.
Na koho vzpomínáte nejraději a proč?
Na p. uč. Branžovskou, to byla moje třídní, na p. uč. Muzikáře, Šmerka,
Jabůrka, p. uč. Pachtovou a na p. uč. Butulu, od kterého jsem získal
všeobecné základy tělesné výchovy.
Co nejcennějšího jste si odnesl ze základní školy?
Pohled na svět a to, že jsem se něčemu naučil.
Vraťme se v čase. Co byste udělal jako ředitel naší základní školy v době, kdy jste byl žákem?
Změnil byste něco?
Neměnil bych nic. Škola byla dobře zaběhnutá.
Co byste vzkázal současným žákům naší školy?
Známý Komenského odkaz – ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA.
Co byste popřál naší škole?
Co nejvíce žáků, kteří budou na školu rádi vzpomínat. A žákům přeji, aby se dokázali
v životě prosadit.

Věra Seidlová
nyní ředitelka Nemocnice Vyškov (ve škole 1962–1966)
Co se Vám vybaví, když se řekne Základní škola Vyškov, Nádražní 5
(tenkrát Leninova 5)?
Škola, kterou jsem ráda navštěvovala, neboť jsem byla dítě, které se po
prázdninách těšilo do školy. Je to také škola, kde jsem chodila na
rodičovské schůzky svých dvou dětí. Je to velmi pěkná a udržovaná
budova, kolem které jezdím každé ráno do práce a se zájmem sleduji
veškeré změny, opravy a budování. Když čekám na křižovatce na zelenou,
pozoruji žáky, že se tu tak jako za našich mladých časů setkávají před
začátkem vyučování, postávají na pěkném širokém schodišti, místě, které
mám ve vzpomínce na fotografiích se spolužáky a učiteli. Jejich energie, veselí a mládí mi
připomíná dobu pro mě již tak vzdálenou.
Další, co se mně vybaví v souvislosti s touto školou, je ozdobený a osvětlený vánoční strom
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před školou, kdy jeho zář mi večer při mém návratu z práce signalizuje nastávající dobu
vánoční.
Přesto, že to bylo již před 42 lety, mé vzpomínky na tuto školu, a věřím i ostatních žáků,
nevymizí. Proto jsem ráda, že i v období velkých změn tato budova zůstala využívána ke
stejnému účelu.
Na koho vzpomínáte nejraději a proč?
Vzpomínám ráda na třídního učitele pana Lstibůrka, jenž měl respekt ve třídě a přitom byl
k nám velmi přátelský. Také na paní učitelku Branžovskou, která nás učila matematiku
a fyziku a uměla velmi dobře učivo vysvětlit. Dodnes občas vídávám paní učitelku Pachtovou
a na její výuku ve zdobení kraslic slámou nelze zapomenout.
Máte ve svých vzpomínkách nějakou veselou příhodu?
Na rodičovském sdružení jsem se ptala p. učitele Jabůrka na výsledky mého syna
v matematice. Vzal svůj vzorně vedený deníček a vysvětloval mi, jak které učivo zvládl. Pak mě
šokoval oslovením příjmením za svobodna a detailním seznámením mých matematických
písemek v období, kdy mě učil. Pronesl větu podobného znění: „Goniometrické funkce má za
dvě stejně tak, jako jste měla vy, takže si ho ještě vyzkouším,“ sdělil. Na tuto vzornou
statistiku si občas vzpomenu a často ji ve své praxi také aplikuji. Jako důkazný argument vždy
poslouží.
Co byste popřála naší škole?
Aby bylo dostatek finančních prostředků pro údržbu a budování školy, dostatečný počet
žáků a dostatečné finanční ohodnocení pracovníků ve školství. Žákům bych pak přála kvalitní
učitele, jenž jim pomohou zvládat nejen náročné učivo, ale i problematiku současné doby.

Josef Smékal
nyní ředitel ISŠ ve Slavkově (ve škole 1969–1973)
Co se Vám vybaví, když se řekne Základní škola Nádražní 5?
Tenkrát se škola jmenovala Leninova 5. Vybaví se mi mnoho krásných
zážitků. Vzpomínám na okamžik, kdy jsme si prohlíželi naši budoucí třídu.
Třídním učitelem byl p. uč. Jabůrek. Vzpomínám si na krásné hodiny
tělocviku v zámecké zahradě. Chodili jsme ven na hřiště i v zimě! Tenkrát
byly velice kruté tuhé zimy. Dokonce jednou byly i uhelné prázdniny, bylo
strašně moc sněhu. Pamatuji si, že po hodinách tělocviku jsme si tepláky
sušili na topení v učebně ve druhém patře vlevo v rohu. Když bych ale měl
říci, co se mi ihned vybaví, když se řekne Nádražní 5, tak je to rozhodně
náš třídní – p. uč. Jabůrek.
Co nejcennějšího jste si odnesl ze základní školy?
Heslo: Matematika chce přesnost. To bylo heslo p. uč. Jabůrka. A ta přesnost platí v celém
spektru činností. Určitě jsem si odnesl i mnoho životních přátelství.
Vraťme se zpátky v čase. Co byste udělal být ředitelem Leninovy 5 v letech 1969–1973?
V době, kdy jsem studoval, chyběly stravovací prostory. Šatny byly ponuré. Ale možnost
koupit si svačiny jsme měli už tenkrát – bulku se salámem! To byl svátek. Žádné kapesné jsme
nedostávali, jen peníze na tu svačinu. Dnes je to jinak… Určitě mi chybělo ovoce.
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A dodržování pitného režimu. Také to je v současnosti jinak.
Do jaké míry ovlivní učitel žáka? Je důležité pro pozdější výběr střední školy, kdo vás učí
z daného předmětu? Jak jste si vybíral střední školu Vy?
Netoužil jsem studovat na gymnáziu. Šel jsem studovat technické předměty. Mělo určitě
vliv, že mě učili dobří učitelé. Matematika mi vždy šla. Taky pomohlo, že jsem pomáhal
mamince, která pracovala v obchodě. Občas přišla domů, že jim nesedí uzávěrka. Tenkrát
nebyly žádné kalkulačky a vše se počítalo ručně. Nejdřív mě to otravovalo, ale hodně mi to
dalo v rychlosti provádění početních operací. Kromě matematiky mě bavila také chemie.
Co byste vzkázal současným žákům naší školy?
Ať se jim na škole líbí, tak jako nám. Ať mají krásné vzpomínky jako mám já. Aby si
zapamatovali, že pokud budou chtít v životě něco dokázat, něco nového se naučit, budou se
jim znalosti ze základní školy hodit. Důležitá je ale snaha a vůle prosadit se, protože bez toho
jim jsou znalosti k ničemu.

Jarmila Wolfová
nyní referentka MKS Vyškov (ve škole 1962–1971)
Co se Vám vybaví, když se řekne Základní škola Vyškov, Nádražní 5
(tenkrát Leninova 5)? Na co vzpomínáte nejraději?
Co se mi vybaví? Učitelé, spolužáci, veselé i neveselé příhody… Ráda na
školu vzpomínám. Byla to léta mládí, bezstarostná (pochopitelně kromě
školních povinností). Vzpomínám na výlety, na lyžařský kurz, na školu
v přírodě na Malé Morávce… Vzpomínám na spolužačky a spolužáky.
Když se sejdeme, hodně si povídáme, nasmějeme se. Spojují nás společné
zážitky, vzpomínky, první lásky i první smutky.
Máte ve svých vzpomínkách nějakou veselou příhodu?
Jeden z učitelů ve slovním projevu používal příslovce vpředu – vzadu v místní nářeční
podobě, totiž vpředku – vzadku.
Jednou při prezentaci diapozitivů bylo zapotřebí použít prodlužovací šňůru, tudíž
následovala učitelova otázka žákyním v poslední lavici: „Děvčata, máte vzadku zásuvku?“
Také při setkáních se spolužáky se hodně nasmějeme, když vzpomínáme, jak někteří hoši
byli zváni učitelem do kabinetu, odkud se vraceli s červenými tvářemi… Zajímavé, nestěžovali
si, a ani nikdo z rodičů si nestěžoval. Zřejmě by to kluci schytali ještě jednou doma.
Vraťme se zpátky v čase. Co byste udělal být ředitelem Leninovy 5? Vadilo Vám něco?
Myslím, že toto je velmi zavádějící. Nedá se vrátit v čase a veškerá „kdyby“ jsou chyby.
Zřejmě ani ředitel základní školy v době, kdy jsem byla žákyní, neměl možnost něco změnit.
Myslím tím změnit něco podstatného.
A co mi vadilo? No, je to možná legrační, ale dost mi vadil pach školní jídelny, taková ta
„vůně“ plastikových ubrusů, ta se mi vybaví se vším všudy, jen co na jídelnu pomyslím.
Co byste popřála naší škole?
Své škole – té stoleté dámě – přeji, aby jí to stále tak slušelo jako v současné době, aby do ní
rádi chodili děti i učitelé, aby se do ní všichni rádi vraceli a aby tu stála i za dalších 100 let.
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To nejlepší z dotazníků
Jaký předmět jste měl nejraději? Proč?
Tomáš Khůl (abs. 1985)

Tomáš Valiašek (abs. 2003)

Monika Šnapková (abs. 2001)

Josef Chovanec ( abs. 2006)

Na koho nejraději vzpomínáte?
Jarmila Wolfová ( abs. 1971)

Zbořil Jakub (abs. 2005)

Antonín Kopřiva (abs. 2003)

Milan Uhl (abs. 2005)

Nina Hochmanová (abs. 1968)

na p. uč. Muzikáře a p. uč. Boffa

Vzpomenete si na nějaké žertovné přeřeknutní učitelů?
Jan Tomášek ( abs. 2003)
Přeřeknutí ne. Jen jak celá třída dokola křičela Jabůrkovo „Nulou nelze dělit, nemá to
smysl!“ a „Součet a rozdíl krátí pouze debil!“
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Marek (abs. 1991)

Nina Hochmanová (abs. 1968)
Přeřeknutí ani ne, ale pan uč. Muzikář nás na druhém stupni přivítal slovy: „Já jsem Tonda
Muzikář, kdo mě nezná, ten mě pozná!“ A tak jsme ho celé 4 roky poznávali a přebírali jeho
zkušenosti, ještě dodneška z nich čerpám.

Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu ze školy?
Rita Vémolová (abs. 1989)
Těch by bylo několik, např. si vzpomínám na suplování fyziky současným panem ředitelem,
který předváděl nějaký pokus a zatemňoval okna. Nechal ale asi 50 cm mezeru a na naléhání
spolužáků, aby zatemnil víc, řekl, že nee, že by se kluci určitě vrhali na spolužačky. Nevím jak
spolužačky, ale kluci v té době určitě mysleli na něco jiného… to teď, to by možná bylo jiné . Pak
by bylo mnoho vzpomínek na školní výlet do Suľovských skal nebo lyžařský výcvik v 7. třídě, ale ty
si raději nechám pro sebe. Možná by si pedagogický dozor taky ještě vzpomněl.
Jiří Orálek (abs. 2001)
Těch bylo, např. na školním pozemku jsem rozpletl plot a dostal jsem za to ředitelskou důtku
a nejel jsem na šk. výlet Myslím, to byla sedmá třída.
Jan Tomášek (abs. 2003)
Možná pár věcí z výletů, nebo když nám obávaná pí. uč. Koutná přinesla na Vánoce krabici
lízátek, rozdala a odmítala učit, dokud nebude dolízáno...

Co byste popřál ZŠ Nádražní 5 ke 100. výročí školy?
Skácelová Lucie (abs. 2003)
Ať vydrží ještě minimálně dalších sto let a ať je tam spousta skvělých učitelů, jako bylo za nás.
Jan Heroudek (abs. 2001)
Ať i v budoucnu jsou na pozicích pedagogů lidé, kteří své znalosti budou předávat tak, že
stávající žáci budou své děti posílat na tuto školu!
Milan Adamec (abs. 1991)
Ať se neustále a co nejlépe prosazuje v konkurenci dalších základních škol.
Jan Tomášek (abs. 2003)
Víc a víc dobrých učitelů a hezkých paní učitelek na 1. stupni, uvolněnější atmosféru než co si
pamatuji, dalšího p. uč. Jabůrka, ať si ten stávající může už dát oddych...
Marie Kunešová (abs. 1949)
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Zájezdy a školy v přírodě
Od roku 2002 se žáci 2. stupně zúčastňují zahraničních zájezdů v rámci zeměpisně
poznávacích nebo jazykových exkurzí.
Každoroční tradicí se již na naší škole stala předvánoční jednodenní návštěva Vídně, kterou
organizuje předmětová komise německého jazyka.
V roce 2005 a v minulém školním roce žáci navštívili Velkou Británii, aby se zdokonalili
v angličtině. Poznali hlavní město Londýn a okolí, seznámili se se životem a zvyky
v anglických rodinách, kde byli ubytováni, a přivezli si spoustu zážitků – např. z návštěvy
královského sídla Windsor, návštěvy Legolandu, či krátké zastávky v hlavním městě Francie
Paříži.
Na zeměpisně poznávacích exkurzích žáci zavítali do Itálie, na ostrov Elbu, do Chorvatska,
na Riviéru do Francie. Na svých cestách poznávají děti přírodní krásy, životní styl a zvyklosti
navštívené země. Všechny exkurze do zahraničí se setkávají s velmi kladným ohlasem
a většinou splní očekávání dětí.
Rovněž žáci 1. stupně mají možnost účastnit se různých zájezdů, i když jen v rámci České
republiky. Velmi úspěšné jsou jednodenní exkurze do Prahy, které jsou každoročně pořádány
pro děti z 1.–5. tříd a jejich rodiče a setkávají se s obrovským zájmem.
Vždy s blížícím se koncem školního roku vyjíždějí některé třídy 1. stupně na týdenní pobyty
ve škole v přírodě. A tak už i naši nejmenší – prvňáčci – mají možnost vyzkoušet si pár dnů bez
maminky a proměnit se např. v indiány, pohádkové postavy či zvířecí hrdiny, učit se v přírodě
a poznávat její krásy.
Tyto akce jsou velmi úspěšné také zásluhou rodičů dětí, kteří pomáhají s organizací,
dozorem či sponzorskými dary.
Pěknou tradicí se na naší škole stalo organizování zahraničních zájezdů pro zaměstnance
školy a jejich rodinné příslušníky.
Poprvé jsme navštívili v roce 2004 Slovensko a Maďarsko a prohlédli si jejich hlavní města.
O rok později jsme poznali Paříž a jistě nezapomenutelným zážitkem pro všechny účastníky
byla návštěva zámku ve Versailles.
V roce 2006 jsme se vydali přes kanál La Manche do Velké Británie a navštívili Londýn,
Windsor, Canterbury a mnohé další.
V loňském roce jsme opět zavítali do Francie – tentokrát do kouzelné Provence s typickými
vesničkami a na riviéru s prohlídkou Marseille, Sant Tropez či Monaka.
I letos jsme vycestovali do zahraničí – do země tulipánů – do Holandska. Typické vesničky
s větrnými mlýny, květinovými poli a sýrovými trhy – to vše zakončeno návštěvou místa
posledního odpočinku J. A. Komenského – Naardenu se stalo opět velkým zážitkem pro
všechny účastníky.
V této pěkné tradici chceme i nadále pokračovat a poznávat další evropské země, např.
Irsko, Polsko či Norsko.
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Fotografie
Jak šel čas

počátek 20. století

vstup do školy v roce 1913

zakončení šk. roku 1956

1966
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Interiér školy
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ředitelna dívčí měšťanské školy

sborovna měšťanských škol

kabinet fyziky

kabinet přírodopisu

učebna Vv chlapecké měšťanky

učebna Vv dnes

školní dílny dříve a dnes

školní cvičná kuchyně

tělocvik na školním dvoře

školní kuchyňka

sportovní hry v 80. letech
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Stavba haly 2001–2003
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Školní pěvecké sbory

Sluníčko

Notička

Čtyřlístek

ZpívejFest 2006

Čtyřlístek v Itálii

Notička na soutěži v Brně 2008
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Den naruby
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Akademie 2006

43

Mikulášský jarmark
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Na cestách

Velehrad

Škola v přírodě 2007

Exkurze Po stopách Bible kralické

Botanická zahrada Brno

Lyžařský kurz Filipovice

Anglie 2007
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Výtvarná díla žáků

Výstava během Mikulášského
jarmarku 2006

Jak jsme malovali schodiště 2006
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Výstava doprovázející koncert „Japonské umělkyně“ 2006

Výstava „Otevřený svět“ 2007
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Nejlepší výtvarné práce soutěže „O nejoriginálnější fasádu školy“ 2007

Výstava provázející koncert Pavla Šporcla 2007
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Poznáváme zajímavá místa
Český jazyk
Žáci 2. stupně se v rámci výuky českého jazyka pravidelně účastní literárních exkurzí.
V minulých letech probíhaly exkurze pro žáky šestého ročníku ve spolupráci s předmětovou
komisí dějepisu do Babiččina údolí. Žáci navštívili Litomyšl, Třebechovice pod Orebem,
zámek v Ratibořicích, Babiččino údolí a také pevnost v Dobrošově. Ve školním roce
2007/2008 se uskutečnila exkurze s názvem Štramberk a okolí (viz Dějepis).
Sedmý ročník se vydává po stopách Bible kralické: prohlídka muzea v Kralicích nad
Oslavou (činnost jednoty bratrské, ukázka práce s tiskařským lisem, kostel). Dál cesta
pokračuje do Moravského Krumlova, kde zhlédnou Slovanskou epopej od Alfonse Muchy.
Poslední zastávkou jsou Ivančice, kde si prohlédnou expozici Vladimíra Menšíka
a připomenou školství jednoty bratrské.
Žáci osmého ročníku začínají exkurzi v Prostějově (hrob a muzeum Jiřího Wolkera). Na
zámku Čechy pod Kosířem si připomenou tvorbu českého malíře Josefa Mánesa a poté
projdou zámeckým parkem s mnoha vzácnými dřevinami. Poslední zastávkou je Olomouc –
historické centrum Moravy. V kostele sv. Mořice si vyslechnou hru na jedny z nejstarších
a nejvzácnějších varhan v Evropě.
Pro devátý ročník je naplánována exkurze s názvem Českomoravskou vrchovinou.
V Kunštátě si prohlédnou místní keramičku. Je to město spjaté s Jiřím z Poděbrad (zámek,
pomník) a také s básníkem Františkem Halasem (hrob). Poutní kostel Jana Nepomuckého na
Zelené hoře nedaleko Žďáru nad Sázavou je zapsán do seznamu památek UNESCO.
Návštěva Havlíčkovy Borové a rodný dům Karla Havlíčka Borovského uzavírají celou exkurzi.

Dějepis
Pro žáky šestých tříd byla letos připravena exkurze do Štramberka a okolí (pravěké osídlení
v jeskyni Šipka, hrad zvaný Trúba, ochutnávka místní speciality štramberské uši). Ve zdejším
muzeu si prohlédli obrázky Zdeňka Buriana.
Do školního roku 2006/2007 pravidelně navštěvovaly sedmé třídy expozici Velké Moravy
v Mikulčicích. Po ničivém požáru byla žákům nabídnuta jiná varianta, na jihovýchodní
Moravu s návštěvou Velehradu. Zde měli možnost zhlédnout basiliku Nanebevzetí Panny
Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Dále cesta směřovala do archeoskanzenu v obci Modrá.
Skanzen představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy.
Slavkov a okolí je plánovaná exkurze pro žáky osmého ročníku. Po prohlídce slavkovského
zámku s novou expozicí virtuální bitvy u Slavkova pokračuje exkurze v Mohyle míru v obci
Prace u Brna (muzeum, kaple).
Pro nejstarší žáky školy, tedy devátý ročník, se koná exkurze společně s českým jazykem.

Fyzika
V rámci tohoto předmětu se žáci podívají do Technického muzea v Brně nebo si prohlédnou
jadernou elektrárnu v Dukovanech.

49

Přírodopis
Šestý ročník zahajují žáci ekologickým seznamovacím pobytem na Baldovci. V tomto
ročníku zhlédnou ještě výstavu Naši savci, plazi a ryby. Další exkurzí je výlet na Pálavu.
ZOOpark Vyškov ve spolupráci s ekologickým střediskem Lipka v Brně připravují výukové
programy s tematickým názvem – Jako prase v žitě a Stromy jako domy, kterých využívají žáci
sedmých tříd. Další akcí je návštěva ZOO Lešná u příležitosti Dne Země.
Osmé třídy se podívají do Brna do Anthroposu a spolu se zeměpisem navštíví Moravský
kras a Rudické propadání.
Žáci devátých tříd se každoročně účastní mineralogické výstavy v Tišnově a výukových
programů v Rychtě Krásensko – Josefské údolí.

Zeměpis
Zeměpisné exkurze probíhají společně s přírodopisnými. Samostatně zeměpis pořádá
zahraniční exkurzi pro žáky osmého a devátého ročníku. Cíl exkurze si žáci volí z aktuální
nabídky. Procestovali již Itálii, Řecko (na fotografii níže), Anglii a Francii (viz foto).
Exkurze jsou jednou z možností, jak žákům zajímavým způsobem zprostředkovat
informace o významných lidech i zajímavých místech. Na naší škole jsou exkurze nedílnou
součástí výuky.
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Voda – naše minulost, současnost a budoucnost
Významnou aktivitou naší školy bylo zapojení do mezinárodního projektu Comenius, jehož
cílem bylo prohloubit spolupráci mezi školami účastnických zemí.
Ve dnech 21. až 25. dubna 1999 se sešli učitelé partnerských škol k pracovnímu setkání
v Polsku, kde byli hosty základních škol v městech Ostrolęka a Przasnysz. Dalšími účastníky
skupiny kromě naší školy se staly základní školy v Seichelu v Portugalsku a v Scharnsteinu
v Rakousku. Na setkání, kterého se za naši školu zúčastnily pod vedením Mgr. Jany Nevřalové
Mgr. Halina Rumpelová a Mgr. Hana Hedbávná, se domluvily aktivity pro nejbližší období,
např. příprava typických kuchařských receptů v jednotlivých zemích, nahrávky oblíbených
lidových, ale i populárních písní, videopořad a kalendář na další rok. Tyto aktivity byly
zajímavou náplní mnoha vyučovacích hodin nejen anglického jazyka.
Následovala podzimní návštěva delegací učitelů spřátelených škol v České republice.
Učitelé si vyměnili zkušenosti z práce na projektu. Návštěvníci byli tak nadšeni pobytem
u nás, že bylo rozhodnuto pořádat další pracovní setkání opět ve Vyškově.
Téměř celá škola žila setkáním delegací pedagogů z Polska, Portugalska, Rakouska a České
republiky, které se uskutečnilo 10. až 13. května 2000 na naší škole. Kromě prohlídky školy
a besed žáků s učiteli ze zahraničí jsme podnikli poznávací výlet do Moravského krasu, do
Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodu a na Opatovickou přehradu. Podařilo se
domluvit výměnný pobyt žáků naší školy a školy v rakouském Scharnsteinu. Delegace byly
vzácnými hosty naší školní akademie.
Následovaly pracovní schůzky spřátelených škol v Rakousku a vyvrcholením byla
závěrečná konference v Portugalsku.

Rozhovor s koordinátorkou projektu Mgr. Janou Nevřalovou
Jak to vše začalo?
V roce 1998 jsem se seznámila s programem EU – SOCRATES – COMENIUS a byla nám
nabídnuta možnost pracovat v mezinárodním projektu. Po kratší úvaze jsem se rozhodla, že
to zkusím. Motivací byl také název Comenius. V úvodu základního materiálu programu
Comenius, vydaného v r. 1995, se například uvádí: „Komenský byl pevně přesvědčen, že
pouze díky výchově a vzdělání může člověk plně využít svůj potenciál a žít harmonický život.
Byl také kosmopolitou a univerzalistou, který bojoval za lidská práva a neochvějně pracoval
pro mír mezi národy.“
Účastnila jsem se shromáždění v Linci. Z předložených témat mě nejvíce zaujalo
„Water: our past, our present and our future“. Našimi partnery se staly školy v Portugalsku,
v Rakousku a v Polsku. Hlavním kordinátorem byl určen Vítor Costa z portugalského města
Seixal. Vypracovali jsme Projekt a ještě v roce 1998 byl národními agenturami schválen.
Jak dlouho projekt trval?
Práce na projektu začala v roce 1999 a trvala tři roky. Vyvrcholením bylo setkání v Seixalu,
spojené s bohatým programem, vystoupením žáků – Performance Aqua, výstavou produktů
a materiálů z činnosti jednotlivých škol. Tato výstava byla pro velký zájem putovní.
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Kdo byl do projektu zapojen a kdo tvořil cílovou skupinu projektu?
Práce na projektu byla dobrovolná, mohli se jí zúčastnit všichni žáci, to záviselo na ochotě
a zájmu vyučujících a vedení školy. Cílovou skupinou byli žáci, kteří se učili anglický jazyk,
protože angličtina byla hlavním dorozumívacím jazykem. Téma Voda v projektovém
vyučování využívali také někteří vyučující a žáci 1. stupně a učitelé neangličtináři z 2. stupně.
Jak probíhala spolupráce mezi školami?
Hlavním prostředkem komunikace byla elektronická pošta, fax a telefon. Během trvání
projektu probíhaly vzájemné návštěvy, po dvou na každé škole.
Které aktivity byly v rámci projektu realizovány?
Jedním z cílů aktivit Programu Comenius je posílit evropský rozměr základního školství.
Mezi důležité aktivity bych zařadila: propagování evropské spolupráce mezi školami,
zvyšování kvality výuky, úsilí o lepší znalosti jiných jazyků a kultur, vytváření nových
materiálů pro různé školy, posilování porozumění, tolerance a přátelství. Konkrétní příklady:
voda v naší krajině – příprava videa, výměna receptů – příprava tradičních jídel, společné
vytvoření kalendáře – obrázky kreslily děti, součástí byly ukázky národní poezie, vytvoření
audiokazety s ukázkami hudby a písní, návrhy společného symbolu projektu a trička, slovník
s vodní tématikou, fotografická soutěž, podíl na sestavení společné knihy Příběhy vodní
kapky, setkání a besedy učitelů a žáků, studium o evropské společnosti a přírodě v hodinách
dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, anglickém jazyku…
Jaký význam má spolupráce tohoto typu?
Věřím, že si žáci začali více uvědomovat důležitost znalosti jazyků, získali povědomí o tom,
že voda doprovází život člověka od pravěku, je jednou ze základních podmínek života a je
potřeba ji chránit nejen pro nás, ale také pro budoucí generace.
Jaké máte vzpomínky na spolupráci se zahraničními školami?
Ráda vzpomínám na velkou ochotu a vstřícnost pracovníků škol, podporu od státních,
soukromých a církevních představitelů v Polsku, Portugalsku i Rakousku, na velký zájem
o spolupráci, včetně výměny dětí. Ocenili jsme, že město Przasnysz nabídlo pomoc při
povodních. Zajímavé bylo vidět, jak Portugalsko dovedlo využít evropské fondy pro přestavbu
své země.
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Nezapomínáme...
… na absolventy, kteří naši školu navštěvovali:
JUDr. Michal Burian – do roku 2000 výkonný ředitel české pobočky protikorupční
organizace Transparency International, promoval v Paříži
Doc. ing. Libor Čamek PhD. (absolvoval 1969) – přední odborník v metalurgii, pedagog na
TU VŠB Ostrava
Mgr. Martin Golec, PhD. – archeolog, v současnosti externista na katedře praktické
a experimentální archeologie University Hradec Králové
Michal Grošek – hokejista, střídavě NHL, Švýcarsko a Švédsko
David Holzer – pětinásobný mistr ČR, trojnásobný mistr Evropy a dvojnásobný mistr světa
ve sportovním aerobiku týmů mužů (z naší školy přešel na ZŠ Vyškov, Tyršova)
Doc. Boris Hybner (1955) – vynikající mim, docent nonverbálního divadla na AMU Praha
Doc. PaedDr. Jiřina Klenková (roz. Kučerová) Ph.D. (1968) – docentka logopedie na PF MU
Brno
Prof. ing. Jan Mrázek (1919) – profesor Vysoké školy ekonomické v Praze
Jaroslav Račanský – ředitel a učitel na trubku na konzervatoři Kroměříž, vynikající hudební
pedagog
Josef Vojtek (1934) – člen odbojové skupiny Alex 2, padl na barikádách v Praze
ing. Jiří Vojtek (1972) – mistr světa ve stolním tenise v kategorii nad 40 let

Jan Golda
Základní škola Nádražní 5 ve Vyškově měla během století své existence mnoho názvů.
Generace dnešních osmdesátníků o ní hovoří jako o „měšťance u hřbitova.“ Tato škola byla
pro všechny absolventy během své existence do roku 1945 výtečným odrazovým můstkem ke
studiu prestižních středních odborných škol, hlavně průmyslových. Bylo jich v období první
republiky na Moravě velice málo a jejich úroveň byla vynikající. Nebylo snadné se na ně
dostat. Absolventům vyškovské měšťanky se to dařilo nadmíru dobře.
Životní cesta jednoho takového absolventa, usilovného a cílevědomého chlapce,
vynikajícího matematika a upřímného vlastence stojí za zaznamenání! Přestože zemřel
uštván gestapem, nemá na rodném domě žádnou pamětní desku. Dokonce unikl pozornosti
vynikajícího regionálního historika Jana Kupky, který zpracoval
historii Pavlovic pro knihu „Vlastivěda moravská – Vyškovsko“. Jeho
jméno je na pamětní desce umučených obětí okupace v Brně
a tamtéž je na pomníku v Lazaretské ulici.
Jedná se o Ing. Jana Goldu, který se narodil 10. června 1914
v malé vesničce Pavlovicích, nyní části obce Bohdalice-Pavlovice.
Začal chodit do místní jednotřídky v roce 1920. V jedné třídě velmi
dobře učil řídící učitel Zavřel osm ročníků obecné školy. Pro
absolventy obecné školy byly nedostupné všechny střední školy,
značná část učebních oborů a státní služba, například u finanční
stráže. Děti z této malé vesničky, sebevíce nadané, tak měly přístup
k vyššímu vzdělání zablokován. Vždyť žádný pavlovický jedenáctiletý žáček nebyl schopen po
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pátém ročníku navštěvovat gymnázium, či měšťanku v Bučovicích. Nebylo to prostě v jeho
silách. A do Vyškova to bylo ještě dál. Významný zlom pro děti z této části okresu nastal v září
1926. Tehdy byla otevřena v Kučerově „měšťanka“. Jenda Goldů s některými kamarády
z Pavlovic začali navštěvovat tuto pro ně důležitou vzdělávací instituci, i když za sebou už měli
šest let „obecné.“ Jenda tak „ztratil“ celý rok, ale vůbec mu to nevadilo. A když německé
vedení Kučerova školu z obce vyštvalo, byla tato po několika měsících přemístěna do
Bohdalic. Velice jí pomohl majitel panství Manner, který jí dal část svého majetku k dispozici.
Z Pavlovic do Bohdalic to bylo ještě blíž. Jenda zde byl premiantem celé školy, a protože
vynikal v matematice a rýsování, rozhodl se pro studium 1. státní průmyslové školy v Brně, na
Sokolské ulici. A nastaly další potíže! Měšťanská škola v Bohdalicích měla jako většina
měšťanských škol na okrese jen tři ročníky. Někteří Jendovi spolužáci se po absolutoriu
bohdalické měšťanky a úspěšně složených přijímacích zkouškách dostali ke studiu středních
škol, ale průmyslovka v Brně striktně vyžadovala, aby uchazeči o studium absolvovali
4. ročník měšťanské školy nebo kvartu víceletého gymnázia. Tak začíná ve školním roce
1929/1930 Jenda studovat IV. třídu měšťanské školy ve Vyškově. Byla to koedukovaná třída
(chlapci a dívky chodili do třídy spolu). Ve třídě byli nejen absolventi chlapecké a dívčí
měšťanské školy ve Vyškově, ale i další například z Rousínova a jeho okolí. Třída byla vlastně
přípravou k dalšímu studiu.

A tak den co den jezdí na kole, ale hlavně šlape pěšky z rodné vísky do Vyškova. Déšť, mráz,
plískanice, závěje – nic jej nemůže odradit od cesty za vytouženým cílem. Vyučovalo se
i v sobotu a dvakrát týdně odpoledne. Většinu školního roku vychází z domu za tmy a často se
i za tmy vrací. V tašce nemá jen učebnice a sešity, ale i krajíc chleba. Školní stravování, teplé
jídlo – o tom se nikomu ani nezdálo!
I zde vynikal Jan Golda jako jasně nejlepší matematik ze třídy, kterou navštěvovalo 46 dětí.
V červnu hladce zvládl přijímací zkoušky a pak začal studovat vytouženou „průmyslovku“.
Domů jezdí jednou za měsíc. To dojede v sobotu večer z Brna do Nesovic a odtud pěšky do
Pavlovic. Na druhý den v neděli po obědě zase kráčí na nesovické nádraží a nese si i jídlo od
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rodičů. Úspěšně maturuje 11. 6. 1934. Během studia, které snadno zvládal, si přivydělával
jako technický kreslič. Jeho práce z té doby budí úžas u těch, kteří učí na dnešních
průmyslovkách.
Po maturitě začíná pracovat ve Zbrojovce Brno. Továrna rok po nástupu Hitlera k moci jede
na plné obrátky. Jan Golda se zde neuspokojuje úspěšnou prací technického úředníka, ale
zapisuje se na Českou vysokou školu technickou v Brně. Zde studuje při práci obor strojní
inženýrství. Ačkoli studuje při vysokém pracovním nasazení, jsou i zde jeho studijní výsledky
výtečné. A nejen to. Zajímá se i o letectví. Skládá pilotní zkoušky a aktivně se účastní leteckých
závodů. V době zavření českých vysokých škol okupanty je posluchačem 4. ročníku vysoké
školy.
V době mnichovské krize plní se svým nadřízeným neodkladné úkoly nejen v Brně, ale i ve
Zbrojovce Vsetín. Jeho jediný sourozenec, starší bratr František, je mobilizován a doma
zůstávají pracovat v hospodářství staří rodiče. O vlastenectví Jana Goldy svědčí citát z dopisu
rodičům ze dne 25. září 1938: „Drazí, o mne a Frantu se nebojte. Je nás teď jinde více
zapotřebí. Zatím jsem v továrně. Bude-li toho jednou zapotřebí, vím, co mám dělat. Přeji Vám
hodně síly a zdraví a víry, že všechno jednou k dobrému se obrátí. Váš syn Jenda.“
Bohužel, stal se pravý opak! Po okupaci se zapojuje do ilegálního hnutí, a to hlavně tím, že
ze Zbrojovky vynáší tajně zbraně. V dubnu 1940 jej přišlo zatknout gestapo do jeho bytu
v Brně-Žabovřeskách. Podařilo se mu uniknout a žije v ilegalitě. O jeho dalším životě jsou
publikovány nepravdy nebo polopravdy, např. Zřídkaveselý a kol. uvádějí dokonce, že byl
zatčen v březnu 1940 a popraven v Kounicových kolejích, tedy zřejmou nepravdu.
V Encyklopedii dějin města Brna se píše, že se ukrýval zejména v buchlovských lesích. I toto
tvrzení obsahuje asi jen malé zrnko pravdy. Dle vyjádření kněze Františka Gebauera, který byl
v době protektorátu správcem farnosti v Bohdalicích, dostavil se k němu v noci na jaře 1940
Jan Golda a prosil jej o vystavení falešných dokladů. Pronásledovaný se uchýlil na
Českomoravskou vrchovinu, ale nežil v lesích, nýbrž pracoval jako čeledín u sedláka. Ve vsi
byl přihlášen na základě zfalšovaných dokladů.
Když na jaře 1941 vydalo gestapo příkaz, aby se provedly kontroly policejních přihlášek,
zjistil pronásledovaný vlastenec, že se zfalšovanými doklady se dál skrývat ve svém působišti
nemůže. Hrozilo nebezpečí nejen jemu, ale i tomu, kdo doklady vystavil. Četnické stanice si
tehdy ověřovaly, zda údaje souhlasí, a to dotazem na tu četnickou stanici, která měla v okrsku
svého působení lustrovanou osobu před změnou místa pobytu do místa, kde je lustrována
nyní.
Jan Golda se v noci vrací do svého rodiště. Seznamuje bratra a otce, kam se hodlá uchýlit
před pronásledovateli. V Bohdalicích poděkuje faráři a sdělí, že jím poskytnuté doklady zničil
a tím od něj odvrátil jakékoli nebezpečí.
O tom, že Jan Golda byl skutečným „nepřítelem říše“, ale i o tom, že gestapo o jeho pobytu
nemělo vůbec tušení, svědčí to, že po něm nejméně třikrát pátralo prostřednictvím četnické
stanice ve Hvězdlicích. Poprvé bylo pátráno na příkaz policejního ředitelství v Brně ze dne
13. června 1943, poté na příkaz kriminální policie v Brně ze dne 21. června 1943 a nakonec
ještě 6. července 1944 – opět na příkaz kriminální policie v Brně. Jak se ukázalo, pátralo se po
mrtvém!
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Jan Golda se nakonec
ukrýval u své bytné
Milady
Dvořákové
v Brně – Žabovřeskách,
Langerova ulice č. 3. Šlo
o úžasně odvážný čin.
Při odhalení by paní
Dvořáková
byla
zastřelena
s celou
rodinou. Zvláště obtížná
situace
nastala
se
zásobováním
ukrývaného, u něhož se
projevila vlivem velkého
strádání tuberkulóza. Se
zásobováním pomáhal
tajně
starší
bratr
František,
který
z Pavlovic dopravil vždy
proviant na smluvené
místo
v Brně.
Po
překonání
obtížného
období
heydrichiády,
přes velkou péči paní Dvořákové, Jan Golda
26. srpna 1942 umírá. Je paní Dvořákovou
a jejím malým synem Jirkou tajně pochován na
zahradě domu. Po válce byly jeho ostatky
vyzvednuty a dne 7. listopadu 1945 zažily
Pavlovice slavný pohřeb svého rodáka. Janu
Goldovi byl 18. prosince 1945 udělen na
Benešově technice v Brně titul Ing. – inženýr in
memoriam.
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Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
EVVO má na naší škole dlouholetou tradici. Pravidelně se účastníme biologické olympiády
a různých ekologických projektů. Naše bývalé žákyně Radka Štěpánová a Hana Hedbávná
úspěšně reprezentovaly okres Vyškov ve Sněmu dětí ČR pro životní prostředí.
Od roku 1995 pracuje na škole přírodovědný kroužek. Umožňuje dětem zúčastňovat se
jednodenních i víkendových akcí v přírodě. Již několik let pracuje přírodovědný kroužek i na
1. stupni pod vedením p. uč. Šoupalové. Ke zdařilým akcím obou kroužků patří jarní vycházka
na Větrníky, již tradiční májová vycházka Hurá na čolky a podzimní akce S košíkem na houby.
Zájemci o nerosty podnikají víkendové mineralogické exkurze na Vysočinu. Nálezy z těchto
akcí jsou zajímavým zbožím na školním jarmarku.
Spolupracujeme se středisky ekologické výchovy. V minulých letech se některé třídy
zúčastnily týdenního pobytu ve středisku ekologické výchovy Chaloupky a na Rychtě
v Krásensku. V poslední době organizujeme pro žáky 6. tříd ekologický a seznamovací pobyt
v přírodě. Často navštěvujeme výukové programy Lipky, DDM ve Vyškově i dalších center
volného času. Žáci, kteří reprezentují školu v okresním kole biologické olympiády, se
zúčastňují se svými učiteli odborných biologických exkurzí, např. Řehořkovo Kořenecko,
Pouzdřany.
Podařilo se nám přebudovat přírodopisnou třídu v moderní učebnu s počítačem,
dataprojektorem, kamerou napojenou na mikroskop a další technikou. Řadu let se také
zabýváme chovem živočichů. V současnosti pečujeme o užovku dlouhoocasou, želvy
nádherné, pískomily, osmáka degu a keříčkovce žabího.
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Školní časopis KVASÁK
Před 10 lety v lednu 1998 se žáci naší školy s paní učitelkou Hedbávnou zúčastnili vernisáže
výstavy školních časopisů v Bučovicích. To bylo impulsem k založení časopisu také u nás.
První číslo vyšlo pod názvem KÁŽYL a bylo věnované zážitkům tehdejších sedmáků na
lyžařském výcvikovém kurzu. Pak nastalo hledání vhodného názvu časopisu. Vyhlásili jsme
anketu a z návrhů se nejvíc líbil neotřelý název KVASÁK. Znamená to, jak napsal žák 7. A, že
nám pořád v hlavách něco „kvasí“. Zpočátku tvořili redakční radu především žáci tehdejší
7. A, k nimž se ve vyšších ročnících přidali zástupci i z dalších tříd. Někteří přispívali svým
slohovým uměním, vytvářeli ankety a rozhovory, jiní je přepisovali a upravovali na počítači.
K prvním členům redakční rady patřili Sandra Kostelníková, Eva Horáková, Jiří Radoš,
Radim Pytela, Jiří Haša, Vítězslav Kaňa, Marie Bandyová a další.
Brzy jsme vytvořili systém vydávání časopisu a hotový výtisk jsme zveřejňovali na nástěnce
tak, aby si časopis mohl přečíst každý zájemce. Kdo chtěl, mohl si černobílou kopii čísla
zakoupit za 10 Kč. Tento systém funguje dodnes.
Časopis vychází jednou až dvakrát za čtvrtletí. Původní myšlenka byla, že půjde o měsíčník.
Ne vždy se však podařilo číslo vydat ve stanoveném termínu, zpravidla pro technické obtíže.
Záleželo také na tom, jak vyspělá byla redakční rada. K nejaktivnějším redaktorům patřili
kromě výše jmenovaných Ondřej Surka, Jan Tomášek, Jaroslav Čepica, Lucie Pavlíková,
Ivana Němcová, Lucie Skácelová, Jan Pytela, Hana Knyblová, Tomáš Král, Ivana Malíková,
Bára Adlerová, Roman Lelek, Jiří Čtvrtníček, Jakub Švestka, Alena Hedbávná, Jakub
Čtvrtníček.
Tento školní rok vychází časopis jednou za dva měsíce a nová redakční rada, v níž převažují
šesťáci, se připravuje na častější vydávání časopisu v příštím školním roce. Letos žáci pracují
pod vedením p. uč. Hany Hedbávné, Markéty Mazalové a Marie Šebkové. Redakční radu
v současné době tvoří Jakub Pospíšil, Filip Valiašek, Barbora Čechová, Kateřina Koudelková,
Jakub Klimek, Pavel Kříž, Vítězslav Sobek a Marek Švarc.
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Vzdělávací akce pro učitele
Spoluprací tří okresních metodiků RNDr. Hany Bustové, Mgr. Hany Hedbávné a Ivana
Jabůrka vznikla tradice pořádání vzdělávacích akcí pro učitele matematiky, přírodopisu
a zeměpisu. Většinu těchto akcí jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře Nadace Tři
brány (dříve Nadace Gymnázia Vyškov). Ke zdařilým vzdělávacím exkurzím patřilo například
dvoudenní poznávání CHKO Bílé Karpaty nebo třídenní výjezd do NP Krkonoše.
V rámci akcí pro učitele matematiky to byly především přednášky a semináře, např. na
téma Tvořivá škola, Dyskalkulie, Hrajeme si v matematice. Pro učitele zeměpisu a přírodopisu
jsme organizovali besedy, přednášky a semináře o novinkách v oboru nebo o metodách
a formách výuky.
Zrealizovali jsme celkem čtyři vzdělávací akce:
besedu doc. RNDr. Aloise Hynka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
na téma Nové metody ve výuce zeměpisu,
vzdělávací exkurzi do skleníků botanické zahrady v Praze Fata Morgana, botanické
zahrady v Tróji a Národního muzea,
seminář Mgr. Jany Borkovcové Hrajeme si v matematice,
dvoudílný seminář Mgr. Hany Tesařové pro matematiky Tvořivé učení –
matematika dle RVP v praxi.
Na organizaci těchto akcí se podílely RNDr. Hana Bustová a Mgr. Hana Hedbávná.
Spolupořadatelem akreditovaných akcí bylo Pedagogické centrum Brno. Poděkování patří
Nadaci Tři brány za finanční podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Z prací žáků
Roční období očima dětí
Jaro

Podzim

Jaro ťuká na dveře,
kdopak mu je otevře?
Vítr, sníh a fujavice
drží pevně kliku v ruce.

Podzim už je zase tady,
listí padá do zahrady.
Sklízejí se jablka i ořechy,
všechno půjde pod střechy.

Jaro ťuká: ťuky, ťuk,
chce ho holka, chce ho kluk.
Zima ale drží kliku
i v posledním okamžiku.

Děti pouští draky,
na nebi jsou mraky.
Počasí je studené,
sychravé a ošklivé.

Dnes je první jarní den,
vyženeme zimu ven.
Přivoláme sluníčko,
zasviť aspoň maličko!

Přiletěli havrani,
krákají si na stráni.
Lepší už to nebude,
podzim si zde kraluje.

Lukáš Doležel, 7.A

Soňa Kehmová, 7.D

Léto
Rok je pro mne dlouhá doba,
léto bývá vždycky príma.
Nejlepší je moře slané,
rybníky jsou prostě malé.

Zima
Na ruce jedna vločka leží,
druhá jak ze sna za ní běží,
už padá třetí
a za ní další spousta letí.

Vzdálená je Afrika,
slunce se tam zadýchá,
když má svítit celý den,
jela bych tam na víkend.

Silnice už jsou plné závějí,
lidé ten bílý sníh nechtějí
a pak jen vzpomínka na zimu pouhá
ve tvářích ukáže, jak byla dlouhá.

Andrea Vanderková, 7.A

Lucie Štěpánová, 7.B

Měsíce se představují
Leden

Únor

Bílý kůň procválal krajinou,
nastal nám leden najednou.
Vše se třpytí, padá sníh,
děti jezdí na saních.

Zmrzlá krajina v únoru
nenarazíš na noru.
V mrazu v sněžné závěji
zvířátka ven nechtějí.

Pavlína Kupková, 7.A
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Ján Ševčík, 7. B

Březen
V březnu bývaj plískanice,
pytlák chodí na zajíce,
myslivec to nerad vidí,
proto po něm stále slídí.

Duben
Duben jedl vtipnou kaši
z kouzelného rendlíku,
svítí, hřeje, sněží, prší
a to často ve mžiku.

Tomáš Zavadil, 7.A

Vít Zálešák, 7.B

Květen

Červen

Přichází máj,
tedy květen.
V květnu je ráj,
i my s ním kvetem.
Kdo jsme to my?
Přece krásné kytičky.
Jsme jako cenné drahokamy,
svítíme jako hvězdičky.
Přichází teplo a s ním slunce taky,
ptáci si radostně létají nad oblaky.

Slunce, teplo, jahody,
sejdeme se u vody.
Už se zase po roce
můžem brouzdat v potoce.
V lese voní maliny,
za chvilku jsou prázdniny.

Michaela Krbečková, 7.B

Lucie Jakubčíková, 7.A
Červenec
Koupaliště přeplněná,
srdce dětí spokojená,
prázdniny nám začínají,
dobrodružství ukrývají.

Srpen
Prázdniny jsou v půlce,
tropická jsou vedra.
Půjdem lovit pulce,
Koupíme si pedra.

Monika Mozolová, 6.A
Září
Prvního září začíná škola,
hola, hola, psaní volá,
také čtení, počítání,
tohle vše je tady k mání.

Martin Mikulka, 6.A

Říjen
V říjnu to se honí draci
jsou to různí pajduláci.
Draci letí výš a výš,
až je skoro nevidíš.
Drak má čtyři rohy,
ale žádné nohy,
nemá ani křídla,
i když stále lítá.
Těšíme se na případ,
až sem přijde listopad.
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Listopad
V listopadu padá listí,
prostě nějak barevné,
padá si k nám na zahrádku,
kde ho potom shrabeme.
Tu listí hromádka
pro nějaká lesní zvířátka.
Povídá nám dědeček,
schová se tam ježeček.
Teď si půjdem jinam hrát,
aby mohl v klidu spát.
Půjdem třeba na pinec
než sem přijde prosinec.

Prosinec
V prosinci zas padá sníh,
půjdem jezdit na saních
nebo stavět sněhuláky
malé, velké pajduláky.
Koulím bílou kuličku,
první, druhou, třetí
a hned je tu plno dětí.
Všude si tu se vším hrají,
než je domů zavolají.

Aleš Führer, 7. D

Ukázky ze slohových prací
Otevřeme oči a zamysleme se!
…„Bacha, rejžožroutka přišla,“ ozývá se drzý hlas. Dívka s rovnými černými vlasy vchází
do třídy. Nešťastně se posadí do prázdné lavice. ,,Hele, ty šikmoočko! Doufám, že nás ničím
nenakazíš, abychom nebyli také tak žlutí,“pokračuje drzoun sebevědomě dále.
„Buch, buch, buch!!“ z vedlejšího bytu se ozvou obrovské rány. „Ááá…Fňuk, fňuk…Ááá…“
křičící dítě není k utišení. Mladá maminka vezme své dítě do náruče a snaží se ho uklidnit.
Rány se ozvou znovu. „Ticho!“ zahřmí nevrlý soused. Po chvíli se mamince podaří chlapce
ukolébat. „Uff, už spí,“ mladá žena se znaveně sveze do křesla. „Crr!!“ vyděšením nadskočí.
Děcko se znovu rozpláče. Maminka jde otevřít. Ve dveřích stojí protivný soused ze spodního
patra a křičí: „To děcko pořád řve! Už toho mám dost! Laskavě s tím něco udělejte. Nebo na
vás pošlu policisty!“ Nenávistně se zahledí do bytu. „Ale vždyť je to jenom dítě…“ žena se
snaží slabě odporovat. „Mně je jedno, jestli je to děcko nebo monstrum. Hlavně ať je zticha!“
naštvaně pokračuje.
Když se rozhlédnu kolem sebe, na první pohled tyto situace nevidíme, ale děje se to. Tak
proč jsem tyto věci a problémy neviděla? S lehkou nonšalantností si odpovím: Nechtěla jsem
to vidět. Na nose mi přistály růžové brýle a přes ně je všechno krásné, milé, příjemné. Pokud si
strhneme brýle a otevřeme oči, poznáme, že jsme vlastně žili ve vylhaném světě. Teď jsem
navodila dojem pesimistického myšlení. Já si to nemyslím. Opravdu je to tak. Samozřejmě, na
světě není jen to špatné, je tu i hřejivé dobro. Je nám všem na dosah. Láska, přátelství,
ušlechtilost, slitování. Mnoho věcí, které nás zahřejí u srdíčka...

Část úspěšné práce Zuzany Valáškové, která v ústředním kole celostátní soutěže
Komenský a my obsadila 2. místo.

Je ve škole nuda? Co s tím uděláme?
…Škola může být pro někoho nudná, pro někoho zábavná. Ale myslím, že je hlavně taková,
jakou si ji uděláme. Nezáleží na tom, jestli jsme nadaní na fyziku nebo na češtinu, nebo jestli si
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ve škole musíme všechno vydřít, abychom měli dobrou známku. Jde především o to – CHTÍT.
Vědět, že opravdu chceme život, který za něco stojí. Když člověk něco chce a je o tom
přesvědčen, dokáže zázraky. Dokáže je i ten, kdo ztrácí naději v nějaký zázrak. Stačí hrozně
málo – jen chtít.
Abych to celé shrnula, já mám školu ráda. Rozhodně je někdy nudná, většinou když zase
nemám náladu, jsem rozhořčená z brzkého vstávání a pak máme první hodinu matematiku
s těmi neznámými písmeny a stereotypními čísly. Rozhodně tu nudu přebíjí hodiny angličtiny,
tělocviku a slohu, pro které jsem se velmi nadchla. Ale škola není pouze o učení, je také o
pevném přátelství, o hromadě dobrých kamarádů a oblíbených učitelů. Vždyť je velkou
součástí našeho života. Co bychom bez ní dělali, kdybychom neměli co řešit, nevídali se
s kamarády, neposlouchali vtípky zábavných učitelů, nedostávali pětky a poznámky nebo
pochvaly? To by byla teprve nuda!

Část úspěšné práce Barbory Zedníkové, která v ústředním kole celostátní soutěže
Komenský a my obsadila 10. místo.

ČAS (úvaha)
Žijeme ve dvacátém prvním století – v době spěchu. Většina lidí si tento fakt neuvědomuje.
Ale co to vlastně znamená?
Skrýváme se před časem s nadějí, že mu unikneme a přitom si nevšímáme světa kolem nás.
Jen si uvědomte – jak moc znáte vaše přátele, vaše známé? Měli jste vůbec volný okamžik na
to, abyste se jich zeptali, jak se jim daří? Víte o nich všechno? Když se ohlédneme do doby
našich dědečků a babiček, uvidíme, že lidstvo se od té doby velmi změnilo. Jdete-li po ulici
a potkáte někoho, koho znáte, zastavíte se a najdete si ten čas poklábosit s ním? Jistě, že ne.
Dříve to však byla samozřejmost. Lidé se tak alespoň mohli dozvědět něco o tom, jak ostatní
žijí. Dnes nám stačí jen jméno a pár dalších nezbytných údajů k tomu, abychom ho „pořádně“
znali. Ale zamysleme se jen nad tím, jak chodíme po ulici. Každý z nás kráčí rychlou chůzí,
hnán neviditelnou silou vpřed s vidinou toho nepřeberného množství věcí, které bychom
chtěli udělat. Málokdo má ten čas se zastavit ve všem tom shonu a říct si: „Dnes je krásný
den.“
Říká se, že se začínáme zamýšlet nad tím, co dělali naši předci a vracet se k tomu –
například v módě. Tak snad jednou poznáme, že utíkat před časem nám toho tolik nedává,
jako se na chvíli zastavit a uvědomit si, jak je vlastně ten svět kolem nás krásný.

Veronika Führerová

Moje škola
Chodím na ZŠ Vyškov, Nádražní 5 už devátým rokem. Tento rok se bude oslavovat sté
výročí této školy a já jsem ráda, že se této oslavy mohu zúčastnit ještě jako žák.
Sto let je, tedy alespoň pro mě, velké číslo. Tahle škola prožila obě světové války. Chodbami
této školy se každoročně procházely stovky žáků. Denně tu chlapci a děvčata získávali spoustu
nových věcí, které před nástupem do této školy ani neznali. V matematice se učili násobilku,
zlomky, v češtině vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen i vedlejší věty, v přírodopisu
poznávat lidské tělo, v dějepisu světovým i českým dějinám. Ve výtvarné výchově se naučili,
jak správně malovat temperovými i vodovými barvami, v hudební výchově poznávat noty,
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v tělesné výchově hrát basketbal, volejbal, ale i skákat přes kozu, dělat kotouly. Ve fyzice se
dověděli, jak správně vypočítat hustotu různých látek, v zeměpisu poznávali vodstvo a pohoří
České republiky, v chemii se naučili, jak správně vypočítat látkové množství. Dokonce se
mohli učit cizím jazykům, dříve ruštině, dnes i angličtině, němčině a francouzštině. Prostě
a jednoduše: tady jsme se naučili všemu, co bychom mohli v životě potřebovat.
Těžko se mi bude z této školy odcházet. Za těch devět let se člověk srdečně připoutá nejen
k této budově, ale i k učitelskému sboru, ke svým spolužákům, ke své kmenové třídě a možná
i k místní atmosféře, někdy pohodové, jindy napjaté. Musí odejít od svých spolužáků, od svých
oblíbených učitelů, které na střední škole vystřídají tvrdší a přísnější profesoři. K tomu ke
všemu má ještě spoustu vzpomínek.
Tahle škola má také své tradice. Vždy v prosinci se koná vánoční jarmark a každý druhý rok
v Posádkovém domě armády školní akademie, kde mohou nadaní žáci předvést své
schopnosti. Každý rok jezdí hudební třídy z prvního stupně na vítaní jara a zimy. Naše škola
také pořádá vánoční koncerty, kde zpívají dětské pěvecké sbory. Hudební třídy se zakládaly
právě v době, kdy jsem nastupovala do první třídy.
Mám tyhle tradice ráda stejně jako tuto školu. Věřím, že mi dala skvělý základ do života.

Jana Ježková, 9.B

Kdyby stromy uměly mluvit
Kdyby stromy uměly mluvit, snad by mi pověděly, kdo do jejich kůry vyryl své iniciály. Byli
to milenci či nejlepší přátelé?
Řekly by mi , jak se jmenoval básník, jenž v přítmí jejich větví skládal verše nehynoucí lásky
a bezbřehé bolesti.
Naslouchala bych tajuplným příběhům, které se odehrály v jejich blízkosti. Nechala bych se
vtáhnout do doby, kdy stoletá lípa byla malý stromek a svět vypadal docela jinak. Vdechovala
bych vůni lesního dřeva. Tiše a se zatajeným dechem splynula bych s proudem dávných časů.
Zeptala bych se vrby, která se
už léta zhlíží ve vodní hladině,
jestli někdo k jejím kořenům
nezakopal poklad. Vyzvídala
bych od buku, co to pod ním
roste za houby a kdo byl ten
tichý blázen, který objímal
jeho kmen. Ptala bych se
dubu, kdo se na podzim těšil
z barev jeho listů. Ptala bych
se kaštanů, zda nějaký malíř
na své plátno nezachytil jejich
vznešenou
krásu.
Malá
jedlička by mi pověděla, jaké
to je, mít rok co rok větve
obalené bílou, třpytící se
peřinou.
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Každý den, celý rok, chtěla bych naslouchat těm příběhům. Jenže stromy mluvit neumí.
A tak mi nezbývá, než doufat. Doufat, že až jednou půjdu lesem, stane se malý zázra, a já
uslyším vyprávění starého smrku.

Kateřina Slezáková

Škola za sto let
Naše škola v roce 2108
V roce 2108 bude naše škola slavit 200 let od svého založení.
Za posledních100 let se budova školy změnila.Východové dveře jsou na fotobuňky, které
mají ve své paměti zakódován vzhled všech žáků. Při příchodu nebo odchodu ze školy se dveře
samy otevřou a zase zavřou. Místo schodů jezdí eskalátory, které žáky odvezou do vyšších
nebo nižších pater. Na chodbách jsou holografické projektory, které na dotaz informují žáka,
do které má právě jít třídy a na jaký předmět.
Třídy jsou místo lavic vybaveny pohodlnými křesly a vyučování probíhá ve spánku pomocí
speciálních sluchátek. Učitelé vyučují pouze předměty jako je tělocvik, hudební výchova,
výtvarná výchova a praktická cvičení.
Místo školní jídelny jsou v přízemí automaty s tabletami.Na výběr je z deseti druhů jídel
a pití. Každý žák si ráno po příchodu do školy vybere tři tablety s jídlem a pět s pitím, které
během dne sní.
Za školou je školní hřiště. Je větší a modernější. Přibyl tu bazén a dráhy pro skateboard,
kolo a sáňkařská dráha.
Žáci nedostávají známky, jejich znalosti vyhodnotí počítač na základě počítačových testů,
které žáci skládají na konci roku.
Dvoustého výročí se asi nedožiji, ale chtěl bych vědět, jestli se něco z mých představ splní.

Milan Rádsetoulal, 6.A

Naše škola slaví 100. narozeniny
„Vůbec na to nevypadá, že?“ To kvůli tomu, že má nový oranžový kabát. A při této
příležitosti mě napadlo, jak by vypadala za dalších sto let. Já si tuto školu představuji takto:
Místo schodů se vybudují bezpečné výtahy,
židličky se nahradí pohodlnými křesly,
třídu si děti vymalují podle svých představ
a fantazie a škola se také bude chlubit
bazénem s vířivkou.
Jak už jsem se zmínila, fasáda školy je krásně opravená, takže bych si přála, aby zůstala
v takovém stavu, jako je nyní. K oknům přistavit obrovské skluzavky, k dispozici budou velká
hřiště. Na druhém stupni výuka trvá jen šest hodin. Vyučovací předměty jsou stejné, ale přidá
se hodina plavání a smíchu. Na začátku a na konci měsíce nastane čas pro hry a soutěže.
Moje „stoleté úpravy“ jsou u konce. Sice do této školy chodím prvním rokem, ale moc se mi
zalíbila a přála bych si, aby stála a rozdávala tolik vědomostí další stovky let.

Zuzana Hůlková, 6.A
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Trocha poezie na závěr
Stoletá školní tabule
Když vejdeš do třídy,
vždycky tam stojí
se svými černými rozevřenými křídly.
Stojí tu nehybně a tiše
a přitom pozoruje,
jak třída dýše.
Dýše a přemýšlí o tom,
kolik dětí před ní už stálo,
kolik učitelů už na ni psalo.
Ale protože nemluví,
tak nám to nepoví,
ale jen něco napoví.

Napoví nám o přestávce a hádkách,
o příbězích a láskách,
o zkoušení a mlčení,
o radosti a brečení.
Ve škole je spousta tabulí,
jenom ta dřevěná,
v učebně 116 postavená,
je staletá.
A ta tu bude dál stát,
i když já už budu na jinou psát.

Michaela Hrubá, 8.B

100 let školy
Chci vám teď vyprávět,
jak jednoho dne
moudrý kmet
zamyslel se, cihlu vzal,
školu nám tu zbudoval.

Od první cihličky,
věřte dospělí i dětičky,
už mnohokrát otočil se svět.
Dnes slaví naše škola
rovných sto let.

Jana Havránková, 8.B

Myslel při tom na děti,
jak budou vše věděti.
Naučí se číst a psát,
škola hrou má se jim stát.

Co patřilo, patří a bude patřit do školy
Dnes
poznámka
propiska + sešit
propiska
schody
učebnice
mop
sešity

Dříve
rákoska
křída + deska
brko
nic
nic
hadr + smeták
desky

V budoucnu
elektrický šok
notebook
samomyslící pero
výtah
interaktivní tabule
elektrická uklízečka
soubory + počítače

žáci 8. E
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Přehled zaměstnanců školy
Pracovníci, kteří jsou nyní na škole, jsou vytištěni tučně.

Ředitelé
Pozn.: Do roku 1953 na škole působilo více samostatných škol s vlastními řediteli. Základní
škola (jediná) zde vznikla až v r. 1953.
Stromecký Jaroslav
Lang Veleslav
Šnapka Jiří
Vlk František
Koutný Ivan
Mazal Jan
Slezáček Alois
Pospíšil Pavel

M – Vv – Rs
M – Bi
Z – Bi
M – Dg
M – Zt
Tv – Z
1. stupeň
F – Zt

1. 8. 1953 – 31. 1. 1970
1. 2. 1970 – 31. 7. 1973
1. 8. 1973 – 31. 7. 1981
1. 8. 1981 – 31. 7. 1985
1. 8. 1985 – 31. 1. 1992
1. 2. 1992 – 31. 7. 1992
1. 11. 1992 – 1. 12. 1993
1. 2. 1994 – dosud

Pozn.: Od 24. 8. 1992 do 31. 10. 1992 byl pověřen řízením školy Alois Slezáček, od 2. 12.
1993 do 31. 1. 1994 byla pověřena řízením školy Jarmila Michlíková.

Zástupci ředitele
Jarošová Milada
Obdržálek Zdeněk
Navrátil František
Sobek Vojtěch
Skřepek Zdeněk
Boff Arnošt
Palásek Jaroslav
Španěl Miroslav
Šíblová Vlasta
Kadlčík Stanislav
Havlíková – Jeřábková
– Kolaříková Dagmar
Pešková Hedvika

1. stupeň
M – Vv
Č – Z – Tv
1. stupeň – Pv
Č–D
M – Vv
Č–D
Bi – Z
1. stupeň
1. stupeň

1. 8. 1953 – 31. 7. 1956
1. 8. 1953 – 31. 7. 1961
1. 8. 1956 – 31. 7. 1957
1. 8. 1961 – 31. 7. 1968
1. 8. 1964 – 31. 7. 1968
1. 8. 1968 – 31. 7. 1970
1. 8. 1968 – 1. 11. 1968
1. 8. 1970 – 31. 7. 1973
1. 8. 1973 – 31. 7. 1988
1. 8. 1973 – 15. 2. 1975

M – On

16. 2. 1975 – 31. 7. 1984

Př – Z

Nevřalová Jana

1. stupeň

Kolařík Stanislav
Slezáček Alois
Michlíková Jarmila
Slavíčková Milada
Marák Jiří

F – Zt
1. stupeň
1. stupeň
Př – Ch – Pv
Voj. Ing.

1. 8. 1984 – 31. 5. 1992
1. 8. 1988 – 31. 5. 1992,
1. 8. 1995 – 31. 7. 1999
1. 6. 1992 – 1. 1. 2004
1. 6. 1992 – 1. 11. 1992
1. 11. 1992 – 31. 7. 1995
1. 1. 1993 – 31. 7. 1993
1. 8. 1993 – 31. 12. 1993
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Vassová Iva
Bustová Hana

1. stupeň
M–Z

1. 8. 1999 – dosud
16. 1. 2004 – dosud

Školníci
Blumenstein Václav
Volný Jaromír
Nečas František
Nečas Martin

do 15. 11. 1956
16. 11. 1956 – 31. 7. 1973
1. 8. 1973 – 11. 11. 1999
12. 11. 1999 – dosud

Nyní douška, která je pro naše školství charakteristická. Stabilizačním faktorem v oblasti
školství se jeví postava školníka. Zatímco od roku 1948 působí na naší škole teprve čtvrtý
školník, ředitelů bylo dvanáct a jejich zástupců dvacet. Zatímco školníci odcházejí buď z důvodů
úmrtí či dosažení důchodového věku, ředitelé a zástupci, kteří jsou při svém ustanovení
vyhlašováni jako mistři pedagogického oboru, jsou v převážné většině po určitém časovém
období jako údajně neschopní nebo nevyhovující odvoláváni.

Učitelé
Adámek Jan
Adámková – Charvátová
Marta
Adámková Ludmila
Adámková Soňa
Babyrádová Emilie
Bartošková Jitka
Bednařík Petr
Bednářová Růžena
Bílková – Drnovská
Jaroslava
Bláhová Irena
Blažek Vladimír
Boff Arnošt
Branžovská Ludmila
Budíková Eva
Bustová Hana
Butula Vladislav
Butulová Brigita
Coufalová Eva
Coufalová Zdeňka
Čamek Vladimír
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F – Pv

1968 – 86

Př – Ch

1973 – 86

1. stupeň
M – Tv
1. stupeň
D – On
Tv – Z
1. stupeň – Bi – Pv

1972 – 80
1973 – 73
1959 – 69
2005 – dosud
1974 – 81
1959 – 64

1. stupeň

1992 – dosud

M – Vv
R – Fr
M – Vv
M–F
M–F
M–Z
R – Tv
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
Č – D – Z – Pp

1963 – 69, 70 – 71
1956 – 58
1960 – 68
1963 – 69
1964 – 75
1983, 2000 – dosud
1966 – 69
1959 – 60
1963 – 63
1953 – 56
1975 – 80

Částková Libuše
Černá Zuzana
Čížek Bohuslav
Daněčková Věra
Danková Eva
Dědková – Budíková Marie
Dokulil Karel
Doleželová Barbora
Dolínková Marie
Drnovský Zdeněk
Ducháčková Marta
Dvořáková Silva
Echtnerová Eva
Fábera Milan
Faziková Dagmar
Forejtar Jan
František Buček
Godický Karel
Gottvaldová Anna
Gregorová Marie
Greplová Vlasta
Grmolcová Ivana
Hájková Eliška
Hanáková Eva
Hauber Ervín
Havlenová Jitka
Hedbávná Hana
Held František
Hep Jindřich
Hložková Romana
Holas Zdeněk
Holubová – Válková
Renata
Holubová Táňa
Homola Vladimír
Homolová Arnošta
Homolová Marie
Hrbáček Karel

Př – Ch – P
1. stupeň
M–F
Tv – M
1. stupeň
M–F
Č–R
Př – Rv
M – Vv
Př – Tv
1. stupeň
M–Z
Č – Tv
Tv – Z
Č–R
1. stupeň – Hv
1. stupeň
F – Zt
1. stupeň
Př – Ch
1. stupeň
Č – Hv
1. stupeň
Č–D
Č–D
Č–R
M – Př
Tv – Z
D–Z
Ch
1. stupeň

1968 – 76
1986 – 87
1957 – 61
1972 – 82
1988 – 88
1961 – 70
1957 – 58
2004 – dosud
1978 – 93
1964 – 71
1960 – 61
1962 – 64
1968 – 69
1956 – 58
1959 – 66
1966 – 69
1994 – 2006
1983 – 84
1969 – 70
1964 – 69
1957 – 58
1978 – 80
1996 – 97
1998 – 99
1953 – 56, 59 – 66
1966 – 70
1994 – dosud
2004 – dosud
1953 – 56
2007 – dosud
1957 – 57

Č–D

2003 – dosud

1. stupeň
M–F
1. stupeň
1. stupeň
M–F

1961 – 63
1953 – 57
1953 – 54
1957 – 59
1954 – 58
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Hrdinková Ljubov

R

1977 – 87

Hrdličková Zdeňka
Hudečková – Doležalová
Josefa
Hynková Milena
Hynštová Zdena
Chládková Lucie
Jabůrek Ivan
Jabůrková Marie
Jakubová –Molčanová
Michaela
Jankovičová Marta
Jarošová Hana
Jarošová Milada
Jašíčková – Sedláková Hana
Jeřábková – Havlíková –
Kolaříková Dagmar
Ježová Hana
Kadlec Luboš
Kadubcová Hana
Kachlík Jan
Kachlík Jiří
Kachlík Josef
Kachlíková Dana
Kala Radoslav
Kaminská – Pešková Eva
Káňová Jaroslava
Kleisl Jan
Klíčová Eliška
Klíčová Vlastimila
Knapová Miroslava
Koblihová Marie
Kočenda Antonín
Kolařík Stanislav

Č – Tv

1953 – 68

Př – Ch

1971 – 75

1. stupeň
Pv
Č – Kř.v
M – Z – Pv
Př – Ch – Pv

1964 – 65
1961 – 69
2004 – 06
1963 – dosud
1970 – 99

M – Vv – Pv

2005 – dosud

Č – Hv
1.stupeň
1. stupeň
1. stupeň

1969 – 72, 81 – 2000
1969 – 77
1956 – 62
1981 – 98

M – On

1971 – 74

1. stupeň
Tv – Z
1. stupeň
1. stupeň
Č – Vv
Vv
R–D
Pp – Bi
1. stupeň – Z
Tv – Z
A–N
Č–R
1.stupeň
M – Bi
1. stupeň
Č – On – D
F – Zt

2003 – dosud
1981 – 98
1989 – 90
1953 – 64
1973 – 79
1955 – 58
1984 – 86
1960 – 62
1972 – 86
1984 – 91
1990 – 91
1968 – 69
1964 – 71
1953 – 57, 58 – 64
1960 – 60
1953 – 55
1985 – 93

Kolbábková Eva

Vv – SPg

2002 – dosud

Kolečkář Jiří
Konicarová – Slabáková
Drahomíra

M–F

2000 – dosud

R–A

1962 – 66
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Košábková Marta
Koutná Marcela
Kovářová Ludmila
Kožinová Marie
Krbečková Petra
Krejčí Anna
Kubačáková Marta
Kubíčková Julie
Kubíčková Marie
Kučera Mojmír
Kučerová – Barinková Ilona
Kudličková Vlasta
Kunešová Jana
Kytková Iva
Lacinová Marie
Lampová Jiřina
Lošová Marie
Loudová Terezie
Lstibůrek Jan
Lusková Irena
Luža Oldřich
Macků Ludmila
Mačíková Miloslava
Mačkalová Růžena
Machálková Jarmila
Maierová – Bočková Jitka
Marková Miroslava
Marková Sylva
Maršíková Darina
Martinásková Milada
Matysová Anna
Mazáčová Lenka
Mazal Josef
Mazalová – Komárová
Markéta
Michlíková – Vrtělová
Jarmila
Mikulášková Marie

M–Z
Č–D
Bi – Z
Č–R
1. stupeň
Č–D–Z
Př – Ch
M – Bi
1. stupeň
R – On
M – Tv
1. stupeň
1. stupeň
M–F
1. stupeň
1. stupeň
Č–R
N – Rv
Č–D
1. stupeň
Př – Z
Č – Tv
A–R
1. stupeň
M–Z
Č–N
M–F
Č–R
Č–D
Z – Bi
1. stupeň
1. stupeň
Př – Ch

1978 – 80
1969 – 2001
1957 – 58
1974 – dosud
1998 – dosud
1953 – 58
1994 – 95
1953 – 56
1953 – 56
1988 – dosud
1982 – 84
1982 – 93
1996 – dosud
1995 – dosud
1963 – 67
1988 – 88
1957 – 62
2003 – dosud
1959 – 66
1953 – 54
1965 – 69
1967 – 75
1983 – 85
1953 – 54
1962 – 63
1999 – dosud
1975 – 83
1967 – 98
2005 – dosud
1957 – 59
1970 – 71
2004 – 05
1968 – 91

N–Č

2000 – dosud

1. stupeň

1986 – dosud

1. stupeň

1972 – 83
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Mikulíková Marie

Č–D–R

Mixová Jaroslava

1. stupeň

1958 – 59

Moravanská – Mokrá Marie
Moskovská Jarmila
Mošťáková Štěpánka
Moučková – Kučerová
Martina
Mozola Ivo
Musil Aleš
Muzikantová –
Rozehnalová Martina
Muzikář Antonín
Nakládal František
Navrátil František
Navrátilová – Minaříková
Jaroslava
Navrátilová Marie
Neckařová Blanka
Nečasová Dagmar
Němečková Miluše
Neplech Marian
Nermutová Marie
Neubauerová Libuše
Neužilová Milada
Neveselá Anna
Nevřala Miloš
Nevřalová Anna
Nevřalová Jana
Nováková – Bednářová
Jarmila
Nováková Dagmar
Nováková Eva
Novotná Vladimíra
Novotný Jaroslav
Obdržálková Miluše
Ott Jiří
Pachtová Marie
Pajtina Luboš

R–D
M–F
1. stupeň

1978 – 79
1976 – 87
1955 – 57, 63 – 64

A

2006 – 07

F – Zt
Hv

1997 – dosud
1997 – dosud

1. stupeň

1992 – dosud

Č – Tv
M – Ch – Hv
Č–D–Z

1953 – 74
1959 – 60
1954 – 56

R–D

1971 – 73, 76 – 77

1. stupeň
Č – On
Bi – Ch – R
Př – Z
Tv – Ch
Č–D–Z
M–F
R – Hv
1. stupeň
M–F
1. stupeň
1. stupeň

1995 – dosud
1982 – 86
1953 – 55
1969 – 81
1973 – 81
1954 – 58
1958 – 59
1970 – 71
1969 – 71, 92 – 95
1959 – 60
1953 – 58, 60 – 67
1969 – 70, 92 – 95

Bi – Ch

1963 – 64

SPŠ stroj.
Č–D
1. stupeň
M – Dg
1. stupeň
Tv
Č–R
M – F – Vt

1984 – 85
1973 – 2007
1955 – 92
1957 – 58
1953 – 58
1962 – 63
1958 – 59, 70 – 88
1994 – dosud
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1953 – 62

Paludová Věra
Pavlíčková Karmen
Pešková Hedvika
Pešťálová Karin
Peteriová Ivana
Pitela Zdeněk
Pokorná Hana
Poláček Václav
Polách Jan
Posoldová Drahomíra
Pospíšil Pavel
Pospíšilová – Drnovská
Marie
Pospíšilová – Trunečková
Hana
Pospíšilová Anna
Pospíšilová Růžena
Procházková Heda
Procházková Věra
Prouzová Alena
Provazová Milana
Přikryl Jiří
Přívětivá Lenka
Pytelová – Justanová Eva
Pytelová Hana
Remetančíková Vladimíra
Rieglová Marie
Rolková Jarmila
Rozsypalová Oldřiška
Rumpelová Halina
Rusňáková Helena
Řepková Marta
Řičánková Květoslava
Říhová Jitka
Seifertová Emilie
Skácelová Františka
Skácelová Marie
Skálová – Dvořáková Sylva

1. stupeň
M – Vv
Př – Z
1. stupeň
M – Bi
Tv – Z
1. stupeň
F – Ch
1. stupeň
1. stupeň
F – Zt

1957 – 69
1976 – 78
1992 – 2004
1970 – 72
1985 – 86, 87 – 90
1982 – 91
1995 – dosud
1956 – 58
1953 – 54, 56 – 58
1962 – 69
1987 – dosud

1. stupeň

1976 – 76

1. stupeň

1994 – dosud

Bi – Ch
1. stupeň
R
Vv
SPg – Š
Č – R – Hv
Př – Tv
Př – Ch
M–F
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň – Vv
M–Z
M – Ch – H
Č – Hv
Př – Ch
1. stupeň
1. stupeň
R – Z – Hv
1. stupeň
Č–D
1. stupeň
M – Dg

1956 – 57
1982 – 95
1963 – 64
1958 – 59
1984 – 86
2007 – dosud
1965 – 73
1989 – 93
1967 – 69
1992 – 2003
1971 – 72
1971 – 81
1965 – 73
1961 – 62
1995 – dosud
2004 – 07
1959 – 60
1953 – 58
1963 – 70
1957 – 58
1953 – 54, 62 – 67
1953 – 57
1984 – 97
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Skálová Blanka
Skoupilová Eugenie
Skřepek Zdeněk
Slámová Lidmila
Slavíčková Milada
Slezáček Alois
Slezáková Eva
Slouková Hana
Smejkalová Jarmila
Sochorová – Malíková
Drahomíra
Solanská Ivana
Sotolářová – Jelínková
Květoslava
Soustružník Jiří
Spisarová Radoslava
Stloukalová Pavlína
Surová Věra
Svačinová Jitka
Svobodová Jitka
Syslová Zora
Šebestíková Eliška
Šebková Marie
Šeršeň Josef
Šíblová Vlasta
Škrabal Antonín
Škrabalová – Navrátilová
Martina
Šlesingrová Hana
Šmerek Bohumil
Šmídová Gabriela
Šoupalová Jana
Štanclová Elen
Štarková Hana
Štětinová Vlasta
Ťažká Helena
Tenora Vratislav
Tihelková Milena
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1. stupeň
1. stupeň
Č–D
R – Vv
Ch – Př – Pp
1. stupeň
M – Hv
Př – Z
Př – Ch

1961 – 62, 69 – 70
1953 – 55
1953 – 55, 61 – 64, 68 – 69
1969 – 2004
1993 – 98
1985 – 92, 93 – 94
2007 – dosud
1998 – dosud
1964 – 69

Č–R

1967 – 69

M–Z

2004 – 07

Bi

1958 – 60

Č – Tv
Př – Ch
Ch
1. stupeň
Č–D
Hv – D
SPg – Š
1. stupeň
Č–D
Tv – Př
1. stupeň
Tv – Z

2007 – dosud
1964 – 69
1996 – dosud
1965 – 69
1994 – 95
1995 – dosud
1984 – 85
1981 – 93
2002 – dosud
1991 – 95
1972 – 73
1998 – dosud

M – Ch

1999 – dosud

1. stupeň
Č–D–Z
1. stupeň
1. stupeň – SPg
1. stupeň
A–N
1. stupeň
R–D
Tv – Z
M – Ch

1985 – dosud
1960 – 69
1955 – 58
1996 – dosud
1985 – 93
1995 – 96
1970 – 85
1982 – 84
1953 – 57
1998 – dosud

Tichá Tamara
Till František
Tonkovičová Monika
Trávníčková Dana
Trávníčková Jarmila
Trnavská Marie
Trněná – Slačálková Libuše
Troblová Ivana
Učňová Blažena
Urbanová Yvona
Vaďurová Doubrava
Vágner Jiří
Váchová Marie
Valná Jaroslava
Vanderková Růžena
Vassová Iva
Vašek Josef
Vávra Ladislav
Venerová Leona
Veselá Jaromíra
Vévodová Daniela
Vlček Michal
Vondra Viktor
Voženílková Ivana
Vrzalová Miloslava
Vybíralová Jitka
Vyhlídalová Jarmila
Vymazalová Klotylda
Vymazalová Ladislava
Vymazalová Ludmila
Výtvarová – Uhrová Helena
Wasserbauerová Zdeňka
Wdówková Věra
Zádrapová Lenka
Zahradníček Jan
Zahradníčková Anna
Zapletal Josef

R
Č–D–N–Z
A–D
F – Ch – Pv
1. stupeň
Bi – Ch
1. stupeň
M – Tv
Č–N
1. stupeň
1. stupeň
Pv
Ch – Bi
1. stupeň
Tv – R
1. stupeň
Př – Z
Tv – Č – Z
1. stupeň
M – Tv
N
R – Hv
Č – Hv
M–Z
1. stupeň
Č–N
R–Č
Č – Hv
Tv – Bv – Z
Ch – Pp
1. stupeň – Vv
Č – Hv
M – Tv – Bv
Tv – Bi
Č–D–Z
1. stupeň
M – Vv

1953 – 55
1955 – 60
1999 – 2004
1999 – 99
1953 – 59
1960 – 61
1960 – 63
1980 – 81
1953 – 54
1983 – 84
1963 – 63
1962 – 62
1962 – 63
1977 – 82
1976 – 78
1999 – dosud
1964 – 72
1953 – 54
1998 – 2000
1959 – 63
1995 – dosud
1989 – dosud
1953 – 58
1988 – 94
2000 – dosud
1988 – 89
1957 – 58
1953 – 59
1994 – dosud
1975 – 81
1973 – 75
1971 – 86
1989 – 91
2003 – 04
1959 – 76
1953 – 59
1953 – 57
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Zapletalová Anna
Zedníková Eva
Zedníková Olga
Zelenková Božena
Zhejbal Stanislav
Zobal František
Zouharová Pavlína
Žáčková Zdeňka
Žďárská – Peloušková Jana

Př – Ch – Pp
Vv
D – On
1. stupeň
M–F
M–F
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň

1963 – 75
2007 – dosud
1987 – 93
1953 – 61
1994 – 98
1953 – 67
1998 – dosud
1953 – 55
1992 – 1999

Důchodci
Pozn.: Učitelé v důchodu, kteří nebyli našimi stálými pracovníky, ale vypomáhali nám alespoň
rok s výukou.
Trněný Stanislav
Maršálek Břetislav
Potočná Ludmila
Mareš František
Hrda Vojtěch
Potočný Alois
Šíma Břetislav
Šišková Emilie
Beneš Bohuslav
Klíč František
Horák Jaromír
Lánský František
Pospíšil Ladislav
Sedláková Anežka
Zedník Teodor
Procházka Hubert
Kostihová Helena
Bezděková Blažena
Boffová Jindřiška

M–F
M–F
Př – Tv
M – Vv
M – Vv
M – Vv
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
M – Vv – Rs
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
Z – Tv
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
Č–D

1975 – 87
1975 – 82
1975 – 76
1975 – 76
1975 – 76
1976
1975 – 76
1977 – 79
1977
1977
1972 – 74
1981 – 82
1981 – 82
1982 – 91
1984 – 90
1984 – 85
1985 – 86
1985 – 91
1990 – 91

Vychovatelky
Helbichová Anna
Ševčíková Ludmila
Langová Anna
Štěpánová Blanka
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1953 – 58
1954 – 55
1955 – 56
1956 – 57

Gottwaldová Jaromíra
Kabát Karel
Němcová Věra
Obdržálková Emilie
Heřmánková Jiřina
Stellová Jaroslava
Hegerová Jiřina
Hrdová Lidmila
Ivičičová Darja
Stříbrná Věra
Nováková Anna
Beneš Jaromír
Novysedláková Libuše
Pavlík Josef
Obruča Antonín
Cimburek František
Foretová Olga
Novotná Miroslava
Smutná Miroslava
Neckařová Blanka
Zapletalová Věra
Němcová Anežka
Nepožitková Hana
Zatloukalová Jana
Hejčová Jana
Špaňhelová Květoslava
Valná Jaroslava
Novotná Marcela
Stejskalová Hana
Školařová Alexandra
Vinczeová Ivana
Holubová Marta
Pytelová Marcela
Adamcová Lenka
Lošková Jarmila
Kyprová Dagmar
Tomešová Eliška

1957 – 58
1958 – 59, 61
1958 – 62
1961 – 65
1962 – 63
1963 – 65
1964 – 65
1964 – 65
1965 – 72
1965 – 78
1972 – 73
1973 – 74
1973 – 80
1974 – 76
1977 – 78
1978 – 79
1978 – 79
1979 – 80
1979 – 80
1979 – 82
1980 – 81
1980 – 96
1981 – 81
1981 – 81
1981 – 82
1981 – 84
1982 – 87
1982 – dosud
1984 – 85
1984 – 85
1985 – 86
1986 – 87
1986 – dosud
1987 – 93
1990 – 94
1995 – 96
1996 – dosud
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Lakomá Milada

1997 – dosud

Asistentky
Školařová Lucie
Skalková Bronislava
Vejmolová Ivana
Vykoukalová Yveta
Svobodníková Ilona
Raclavská Hana
Andrýsková Zdenka
Fialová Lenka

1999 – 2001
2000 – 01
2001 – 02
2001 – 02
2002 – 03
2003 – 06
2007 – dosud
2007 – dosud

Skupinoví vedoucí
ČSM–PO
Tvrdá Zdeňka
Jelínková Jaroslava
Bohuslavová Marta
Malá Blažena
Šmerdová Květoslava
Krátká – Skřivánková Jana
Blahák Zdeněk
Krátká Jana
Čihaková Anna
Neckářová Marie
Kostihová Věra

1. 9. 1953 – 31. 8. 1957
1. 9. 1957 – 31. 8. 1958
1. 9. 1958 – 15. 11. 1958
1. 11959 – 1. 11. 1960
1. 1. 1961 – 31. 7. 1961
1. 8. 1961 – 31. 11. 1964
1. 2. 1964 – 31. 8. 1964
1. 9. 1964 – 31. 8. 1965
1. 9. 1965 – 28. 2. 1966
1. 3. 1966 – 31. 8. 1966
1. 9. 1966 – 31. 8. 1968

Pozn.: Od srpna 1968 do r. 1971 pionýrská organizace na škole neexistovala.

PO SSM
Koukalová Drahomíra
Kadlec Luboš
Štětinová Vlasta
Bučková Dagmar
Doleželová Ludmila
Bučková Dagmar
Lošková Jarmila
Bednaříková Dana
Hettfleischová Ilona
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1971 – 31. 8. 1973
1. 9. 1973 – 31. 8. 1974
1. 9. 1974 – 28. 2. 1975
1. 3. 1975 – 31. 8. 1979
1. 9. 1979 – 1. 9. 1980
2. 9. 1980 – 31. 8. 1982
1. 9. 1982 – 31. 8. 1983
1. 9. 1982 – 31. 8. 1983
1. 9. 1983 – 1985

Lošková Jarmila

1985 – 1990

Provozní zaměstnanci
Administrativa
Korčián Jan
Muzikářová Zdeňka
Sekaninová Věda
Kasalová Drahomíra
Kopuletá Valerie
Menoušková Eva
Pokorná Drahomíra
Kubíčková Marie
Slezáčková Jarmila
Raková Věra
Slezáčková Jarmila
Tomšíková Vilma
Legnerová Věra
Lidmilová Eliška
Kuchtíčková Naděžda
Dobešová Martina

1953 – 1959
1959 – 1964
1964 – 1967
1967 – 1971
1971 – 1972
1972 – 1974
1974 – 1976
1976 – 1977
1977 – 1979
1979 – 1981
1981 – 1993
1994 – 1996
1994 – 2007
1996 – dosud
2005 – dosud
2007 – dosud

Správce haly
Řezníček Josef

2003 – dosud

Školní stravování
Vedoucí stravování
Pozn.: Od 1. 9. 1953 do 1. 10. 1959 a od 1. 1. 1960 do 31. 1. 1963 vykonával funkci
vedoucího stravování administrativní pracovník.
Tomanec Jiří
Muzikářová Zdeňka
Macháčková Božena
Kumrová Věra
Pešková Vlasta
Janečková Jiřina
Pešková Vlasta
Janečková Jiřina

1. 10. 1959 – 31. 12. 1959
1. 1. 1960 – 31. 1. 1963
1. 2. 1963 – 31. 5. 1964
1. 6. 1964 – 30. 11. 1967
1. 12. 1967 – 31. 7. 1973
1. 8. 1973 – 31. 7. 1979
1. 8. 1979 – 31. 7. 1980
1. 8. 1980 – 31. 7. 2005
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Palušová Jiřina

1. 8. 2005 – dosud

Vedoucí kuchařky
Urbancová Marie
Pešková Vlasta
Čápová Marie
Panovcová Anna
Zacpálková Marta
Suráková Jiřina

1. 9. 1953 – 30. 6. 1965
1. 9. 1965 – 1. 12. 1967
2. 12. 1967 – 31. 8. 1969
1. 9. 1969 – 31. 6. 1975
1. 9. 1975 – 31. 7. 2005
1. 8. 2005 – dosud

Pozn.: Od 15. srpna v letech 1953–55 vařily kuchařky na povinných chmelových brigádách
VIII. tříd v Sudetech na Podbořansku.

Kuchařky a skladnice
Bábková Eva
Bébarová Květa
Bílková Marie
Bráchová Jitka
Březinová Anna
Burianová Jitka
Cafourková Vlasta
Crhonková Alena
Crhonková Jarmila
Čekiová Stanislava
Čtvrtníčková Marie
Dunajová Miroslava
Dušková Marie
Dvořáková Marta
Gottvaldová Drahomíra
Hanáčková Vlasta
Hašková Jarmila
Heiclová Dana
Holzerová Marie
Jelenová Jaroslava
Jelínková Helena
Joanovičová Anna
Konečná Dagmara
Korčiánová Emilie
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Pavlínová Anastásie
Polesová Anna
Pospíšilová Anna
Pospíšilová Vlasta
Rozehnalová Ludmila
Sedláčková Květa
Scheuchová Marie
Skácelová Jana
Skoupá Hana
Skřepková Viktorie
Slezáčková Oldřiška
Srnová Věra
Stibůrková Olga
Střelková Marie
Svačinová Marie
Sychrová Růžena
Šebestová Matra
Šestáková Miluše
Šrámková Marie
Šuriková Marie
Švagrová Hana
Táborská Štěpánka
Tilšerová Alena
Trnková Svatoslava

Koutníčková Lenka
Navrátilová Adéla
Němcová Anna
Němcová Helena
Novotná Martina
Obhlídalová Helena
Parkosová Marie

Tůmová Jaroslava
Urbanová Anna
Vincourková Ludmila
Vítová Zdena
Vybíralová Nataša
Zlámalová Božena
Zouharová Darina

Úklid
Dlouhodobě se na naší škole staraly o úklid paní uklízečky Marie Zmeškalová, Marie
Úlehlová, Apolonie Volná, Emilie Grycová, Zdeňka Hrozková, Emilie Molerová, Anna
Sedlaříková, Vlasta Nečasová a Radmila Vydrová. Obdiv jistě patří paní Vlastě Halámkové,
která zde vzorně uklízela plných 31 let.
V současné době pracují jako uklízečky:
Hrnčiříková Marcela
Procházková Ludmila
Kehmová Naděžda
Šatná Jitka
Losmanová Jarmila
Zalabová Danuše
Nečasová Lenka

Loučím se s vámi. Někdy příště
na shledanou!
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personál kuchyně a úklidu
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