
Školní rok 1953/54 
 
„Dnem 1. září 1953 byl zahájen významný školní rok. Poprvé 
v dějinách našeho školství se mládež začíná učit podle nového 
školského zákona a podle slavných sovětských vzorů. Národní 
a střední školy ve Svitavách byly přeorganizovány zřízením 
jedenáctiletky, dvou osmiletek a národní školy na třídě Rudé 
armády. V naší 2. osmileté střední škole budou růst a vzdělávati se 
žáci od 6 do 14 let za výchovy a vedení jednoho učitelského sboru. 
Na tuto odpovědnou a nanejvýše čestnou práci se učitelé předem 
připravovali v prázdninách.“ 
 
„Ředitelem školy byl MŠO jmenován soudruh Karel Musil, 
narozený 24.12.1901 v Lačnově, okres Polička, dosavadní okresní 
školní inspektor ve Svitavách; jeho zástupcem soudr. Božena 
Hromadová, narozená 24.6.1911 ve Bzové, okres Uherský Brod, 
dosavadní učitelka 2. střední školy ve Svitavách. Ostatními učiteli 
pak jsou ustanoveni: Jaroslav Adamec, narozený 6.4.1907 
v Humpolci, dosavadní ředitel I. národní školy ve Svitavách; Eliška 
Bierová, později provd. Podzimková, nar. 6.11.1931 ve Svitavách, 
dosav. učitelka nár. školy v Mohelnici; Ladislav Halačka, narozený 
4.1.1934 ve Strážku, okres Bystřice n/P., abiturient gymnasia 
v Brně; Zdeňka Havránková, nar. 24.12.1931 v Rovečném, okres 
Bastřice n/P., dosav. učitelka stř. šk. ve Vítějevsi; Anastazie 
Holomková, nar. 24.VIII.1909 v Hustopečích,dosav. učitelka 
I. národní školy ve Svitavách; Zdeňka Hrubá, nar. 23.VII.1901 
v Litomyšli, dosav. učitelka III. národní školy ve Svitavách; Josef 
Jinek, narozený 15.VIII.1913 v Novém Městě n/M., dosav. učitel 
I. střední školy ve Svitavách; Lubomír Loveček, nar. 3.II.1934 
ve Velkém Središti, Jugoslavie, abiturient gymnasia ve Svitavách; 
Jaroslav Pavliš, nar. 16.V.1902 v Borovnici, okres Nové Město 
na M., dos. učitel I. nár. školy ve Svitavách; Libuše Puflerová, nar. 
6.X.1923 v Českém Brodě, dosav. učitelka III. národní školy 
ve Svitavách; Miloslava Roučová, nar. 1.IX.1934 v Mor. Kúnicích, 
okr. Brno – v., abit. pedag. gymnasia v Brně; Alžběta Šlerková, nar. 



15.XI.1912 ve Dvořišti, okr. Bystřice n/P., dos. učitelka III. střední 
šk. ve Svitavách; Miloslava Štorková, nar. 28.V.1914 
v Měchonicích, okr. Ledeč n/Sázavou, dos. učit. I. národní šk. 
ve Svitavách; Lubomír Šmíd, nar. 15.V.1930 ve Vracově, okres 
Kyjov, do 30. října 1953 v základní vojenské službě, před ní učitel 
na střední škole v Mor. Chrastové; František Urpes, nar. 24.II.1914 
v Prostějově, dos. učitel I. střední školy ve Svitavách; Olga 
Valešová, nar. 5.II.1935  v Nemochovicích, okres Bučovice, 
abiturientka gymnasia ve Svitavách; Karel Vaněk, nar. 7.VI.1918 
v Chocni, okr. Vys. Mýto, dosav. ředitel I. střední školy 
ve Svitavách; Marie Višinková, nar. 29.IV.1915 v Olešnici, okres 
Boskovice, dos. učitelka I. národní školy ve Svitavách. Na počátku 
školního roku byli na školu ještě přiděleni s. Stanislav Nakládal 
a s. Dr. R. Dokoupil, kteří však v polovině září byli ustanoveni na 
vyšší zdravotnické škole ve Svitavách. Dne 15. března 1954 byla 
přeložena na osmiletou střední školu do Opatova učitelka 
s. Zdeňka Havránková.“ 
 
„Po řádném a dodatečném zápisu je k 1. září 1953 na škole celkem 
661 žáků. Z nich bylo národnosti české 650, slovenské 2 žáci, 
ruské 1, polské 5 a německé 3 žáci.“ 
 
V období 1954 – 1964 byli žáci I. stupně vyučováni na směny, 
které se po měsíci střídaly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1954/55 
 
 „V roce 1955 se konala 1. celostátní spartakiáda. Žactvo naší školy 
obou stupňů na spartakiádu řádně nacvičovalo vedeno svými 
učiteli za pomoci vedoucí ŠTJ s. Puflerové. Žáci se účastnili 
spartakiády okresní v Březové a oblastní ve Svitavách. Rovněž 
do Prahy jelo cvičit 22 žáků II. stupně za vedení s. uč. 
Michalovičové – Librové.“ 
 
„Na podzim odpracovalo žactvo II. stupně naší školy 
na bramborových brigádách 1244 pracovních hodin a vybralo 
brambory na 28.698 m2. Rovněž  na senné brigádě na Šumavě 
odpracovala brigáda žáků 3558 hodin v ceně Kčs 9386. Brigádu 
vedl s. uč. L. Loveček a s. uč. Roučová. Chmelové brigády 
na Žatecko se účastnilo 32 žáků – vedoucí s. uč. Olga Valešová.“ 
 
„Sběry odpadových surovin: Sebráno celkem ve šk. r. 1954/55 
29.238,54 kg. Nejlepší sběrači Miroslav Dražil z V.A (sebral 1640 
kg) – byl odměněn hodnotnou knihou. Nejlepší třída V.A – sebrala 
104,86 q a tak překročila závazek k 10. výročí osvobození.“ 
 

 

Školní rok 1955/56 
 
Koncem školního roku 1955/56 byly žákovské šatny přemístěny 
do upravených sklepních prostor. 
 
„Za spoření dostala škola čestné uznání okresní komise za spoření. 
Během roku bylo na škole uspořeno 41.386,60 Kčs. Žáci byli 
odměněni hodnotnými cenami, které poskytla Státní spořitelna 
ve Svitavách. Také učitelé pravidelně spořili na výherních 
vkladních knížkách.“ 



Školní rok 1958/59 
 
„Naše škola uzavřela před časem družbu se slovenskou školou 
ve Velké Idě. Na pozvání školy přijelo v červnu z Velké Idy šest 
učitelů s 25 žáky na třídenní pobyt v našem městě. Byli ve škole 
slavnostně uvítáni našimi pionýry, kteří si malé hosty odvedli 
do rodin. Odpoledne uspořádána beseda, na které slovenské děti 
předvedly temperamentní tance svého kraje. Taneční skupina 
s. Vítkovičové na oplátku zatančila českou besedu. Pořad byl 
doplněn recitacemi a zpěvy hostů i našich žáků a učitelů. Druhý 
den si výprava ze Slovenska prohlédla pamětihodnosti města, 
navštívila jednotné zemědělské družstvo Vítězný únor a podnikla 
výlet do Moravského krasu.“ 
 
„I tohoto podzimu zúčastnili se žáci bramborové sklizně. Nejlepší 
byla VIII.A za vedení s. Lad. Halačky, která na polích JZD Banín 
vybrala 26 vagonů bramborů. Odměnou za tento výkon obdržela 
zmíněná třída maso z vykrmeného vepře.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1959/60 
 
„Při škole byla zřízena IX. třída, aby tak byla připravena přestavba 
osmileté střední školy na devítiletou. Docházejí tam kromě žáků 
našeho okrsku také přidělení žáci z venkova“ 
 
„Zdravotní poměry školní mládeže byly vcelku uspokojující. 
Docházku narušilo jen období běžných chřipkových onemocnění. 
Dále se vyskytlo nevelké procento případů spalniček a planých 
neštovic. Soustavná péče školní lékařky s. MUDr. Heleny Kučerové 
zaručuje trvalý přehled o zdravotním stavu našich žáků i včasné 
podchycení vyskytnuvších se závad či onemocnění. V rámci 
celostátních zdravotnických akcí provedeno rentgenologické 
vyšetření plic, očkování proti tetanu, kontrola TBC a v I. ročnících 
také prohlídka krků a uší.“ 
„Učitelstvo školy se svým žactvem účastnilo se velmi aktivně jarní 
kampaně pro volby do národních výborů. Z naší školy kandidovala 
s. Jitka Doubková do ONV. všichni učitelé propagovali ve třídách 
i mezi občanstvem význam mírových voleb a přispěli k jejich 
zdárnému průběhu buď jako funkcionáři a členové volebních 
komisí nebo jako spolupracovníci na besedách s voliči. Zde také 
několikrát vystoupily žákovské soubory s. Bartošové, Petrové 
a Šlerkové.“ 
 
„408 žáků naší školy bylo zapsáno v PO, jež se skládala ze 13 
oddílů. Jiskry pracovaly ve 4 oddílech. Skupinovou vedoucí byla 
s. Květa Jágrová. Pionýři připravili uvítání sovětských hostů, 
slavnost dědy Mráze, vyhlásili a splnili celoroční závazek 
k 15. výročí osvobození.“ 
 
„Velmi radostně byla přijata zpráva o rozhodnutí strany a vlády 
o bezplatném poskytování učebnic a školních pomůcek všemu 
žactvu. Tento významný čin uskutečněn u nás nejdříve ze všech 
států na světě. Budeme tedy napříště svěřovat školní mládeži 



do opatrování socialistický majetek a vést ji k odpovědnosti a péči 
o něj.“ 
 
„Činnost SRPŠ byla v minulém roce slabší jak po stránce hmotné 
podpory tak i ve spolupráci výchovné. Rodiče se však zavázali 
odpracovat na úpravách školní budovy a přístavků 3025 
brigádnických hodin v roce 1960, 3076 hodin v r. 1961 a 2975 
hodin v r. 1962. Zatím se žáky vybrali a zajistili 11.000 cihel a 5 m3 
kamene.“ 
 
 
 
 

Školní rok 1960/61 
 
„Při příležitosti oslav VŘSR účastnilo se žactvo II. stupně se svými 
učiteli veřejné manifestace na náměstí. Rovněž oslav 1. máje se 
účastnila celá škola – pionýři v krojích, ostatní v civilu. Ke všem 
slavnostním příležitostem provedena vhodná výzdoba chodeb, 
učeben (nástěnky) i vnějšku budovy.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1962/63 
 
„Poněvadž dosavadní ředitel K. Musil odešel 31. července 1962 
do důchodu, byl jmenovám odb. škol. a kultury nový ředitel: 
dr. František Cvrček.“ 
 
„Letos poprvé byli žáci IX. tříd organizováni v Československém 
svazu mládeže. Každá třída měla svou organizaci. Řídila ji jednak 
org. KSČ na škole, jednak přímo je měl řídit OV ČSM. Instruktory 
měl dodat závod TOS. Žáci pracovali celkem dobře a s chutí, ale 
instruktoři ze závodu nedocházeli pravidelně a OV ČSM se 
o organizace málo staral. Jsou to počáteční potíže, sbírají se 
zkušenosti.“ 
 
„SRPŠ se na popud ředitele školy zaměřilo také na zlepšení 
školního prostředí, které nebylo uspokojivé. Školní výbor i třídní 
výbory práci po celý rok organizovaly. Rodiče vymalovali všechny 
třídy na konci škol. roku, během roku provedli olejový nátěr 
ostění na všech chodbách a schodištích, v několika třídách opravili 
školní nábytek, zavedli vodovod a j.v. Hodnota těchto prací je 
mnohatisícová.“ 
 
„Velká říjnová socialist. revoluce byla oslavena společným 
shromážděním v tělocvičně s vhodným programem a proslovem 
pro žáky. Žáci a učitelé se účastnili v předvečer oslav 
lampionového průvodu a v den oslav 7. listopadu slavnostního 
průvodu a veřejné oslavy před pomníkem krasnoarmejce na tř.  
J. Fučíka. Vedle toho vzpomenuto Měsíce přátelství v několika 
rozhlasových relacích ve škol. rozhlase, uspořádána výstavka 
dopisů a darů sovětských pionýrů.“ 
 
„K Mezinárodnímu dni žen jsme uspořádali zač. března veřejnou 
besídku v Lidovém divadle. Program byl ukázkou práce školy – 
recitace – hudba – zpěv sólový i sborový, ukázky z tělovýchovy. 



Byl to první podnik toho druhu naší školou pořádaný a měl 
srdečný ohlas u rodičů i ostatních návštěvníků.“  
 
„V zimě si žáci za vedení s. Tomšů a s. Menšíka zřídili na školním 
dvoře kluziště. Je to poprvé, co škola má své kluziště. Využívalo se 
ho v hodinách tělesné výchovy, školní družina k zájmovému 
bruslení žáků i k nácviku hokeje. Náš hokejový oddíl zvítězil 
v rámci celého okresu a účastnil se krajského přeboru 
v Pardubicích.“ 
 
 
 

Školní rok 1963/64 
 
„Nemocnost učitelů byla dosti vysoká, takže se velmi často 
suplovalo. V březnu – dubnu přišla epidemie chřipky – téměř 
všichni učitelé postupně onemocněli. Dlouhotrvající chorobou 
byla postižena s. Štorková. Chřipková epidemie zachvátila také 
žáky, takže na pokyn okres. hygienika byly školy ve Svitavách 
od 23. – 30. března zavřeny.“ 
 
„Z IX. tříd vyšlo 68 žáků, z nižších tříd 14 žáků. Preferovaná 
povolání: 
Hornictví: úkol 2 – získáni 2 (Suk IX., Hageman 8. tř.) 
Zemědělství: úkol 6 – získáno 9 
Stavebnictví: úkol 8 – získáno 7 
V tomto ohledu je stav daleko lepší než v minulých letech. 
Ke studiu na výběrových školách bylo přijato 31 žáků – i to je 
úspěch – je to téměř polovina žáků devátých tříd. Ostatní žáci byli 
přijati do různých závodů podle duševních i tělesných schopností. 
Poradcem pro volbu povolání byl s. Holomek, ovšem tento 
náročný úkol zabral mnoho času řediteli i třídním učitelům.“ 
 
 
 



Školní rok 1964/65 
 
„Ředitelem zůstává F. Cvrček. Dosavadní zást. ředitele 
s. B. Hromadová byla přeložena na ZDŠ náměstí Míru v téže funkci. 
Na naši školu zase přišla z nám. Míru Marie Višinková jako zást. 
ředitele.“ 
 
„Organizace školy se změnila vzhledem k tomu, že byla otevřena 
k 1. září nová, pátá devítiletá škola na Sokolovské ulici. Škola měla 
celkem dvanáct tříd – na 1. stupni pět, na 2. stupni sedm a dvě 
oddělené školní družiny. V tomto školním roce se poprvé 
po mnoha letech nesměnovalo, vyučovalo se i na 1. stupni pouze 
dopoledne, na příkaz odboru škol. a kultury 1 – 2 x odpoledne.“ 
 
„Pokračovali jsme v zlepšování školního prostředí i v úpravách 
v okolí školy. Byl zaveden vodovod do dalších tříd, rodiče tříd 1. st. 
natřeli okna, opravili škol. nábytek, některé třídy vymalovali. 
S. Tomšů se s. Rábem pěkně upravili laboratoř, s. Menšík pracuje 
na úpravách nábytku ve fyzikální pracovně. Mnoho práce bylo 
vykonáno při úpravách školního dvora – jeho přeměně na hřiště. 
Práce řidil a nejvíce vykonal na tomto úseku s. Tomšů. Před školou 
jsme položili nový chodník, upravili parčík před školou, založili 
parčík na ulici R. Kloudy. Patronátní závod TOS zhotovil nová 
kovová vrata do dvora. Celkově činí hodnota dobrovolně 
vykonané práce 31.303,50 Kčs, t.j. více než polovina rozpočtu 
školy na jeden rok.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1965/66 
 
„Marie Višinková se ze zdravotních důvodů vzdala místa zástupce 
ředitele, zástupkyní byla jmenována Zdeňka Kyasová.“ 
 
„Odborem školství a kultury ONV byla vybrána naše škola, aby se 
na ní zkoušelo diferencované vyučování v devátých třídách. Žáci 
již v 8. třídách byli rozděleni podle schopností a nadání, podle 
prospěchu a chování i podle vlastních přání i podle přání rodičů 
do dvou diferencovaných tříd. Do A třídy – studijní – byli zařazeni 
žáci, kteří měli předpoklady k studiu na výběrových školách, 
do B třídy – praktické – byli určeni žáci, kteří počítají s praktickým 
povoláním. V obou třídách vyučovali učitelé aprobovaní, s delší 
učitelskou praxí. V A třídě se vyučovalo náročnějšími formami, 
žáci byli vedeni k samostatnému studiu, učivo se více 
prohlubovalo. V B třídě se postupovalo tak, aby žáci – vesměs 
slabší – učivo zvládli.“ 
 
„Zlepšováním školního prostředí se zlepšovaly také podmínky 
pro hygienu a bezpečnost zaměstnanců i žáků. Vážnější úrazy 
jsme měli dva: jeden žák 5. třídy si zlomil na škol. chodbě při pádu 
ruku, jednomu žáku 8. třídy byly kamenem vystřeleným 
pravděpodobně prakem z ulice vyraženy dva zuby.“ 
 
„V osmé B třídě došlo k neobvyklé události: jedna žákyně 
otěhotněla s nevlastním bratrem a v lednu se jí narodilo zdravé 
dítě. Žákyně nechodila delší dobu do školy – učila se v nemocnici. 
V březnu se vrátila a normálně pokračuje ve školní docházce. Dítě 
je umístěno ve stát. kojeneckém ústavě.“ 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1967/68    
 
„Od začátku škol. roku byly zavedeny volné soboty – každá druhá 
byla volná pro žáky i pro pracovníky školy, vyučovalo se proto 
podle dvojího rozvrhu: jeden týden byl šestidenní, druhý 
pětidenní.“ 
„V první polovině června se účastnili žáci I. A III. tř. za vedení 
svých třídních učitelek školy v přírodě v Čenkovicích v Orlických 
horách v chatě Vigony n.p. ve Svitavách.“ 
„Jako v minulých letech ani v tomto roce jsme se na podzim 
nevyhnuli brigádám učitelů a žáků na sklizeň brambor. Pomáhali 
jsme hlavně v JZD Lány a v JZD Svitavy. Mimo to pomáhaly naše 
děti hlavně v zahradnictví zdejšího JZD, v městském zahradnictví 
a při úpravách parků.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1968/69 
 
„Ředitel školy dr. F. Cvrček dovršil 18. května 60 let věku.“ 
„21. srpna vstoupila na naše území vojska států Varšavské 
smlouvy, tj. Sovětského svazu, Polska, Něm. demokratické 
republiky, Maďarska a Bulharska.“ 
„Významnou událostí v životě našich národů a států se stalo 
federativní uspořádání naši republiky. Stát se rozdělil na dvě 
autonomní republiky. Českou socialist. republiku a Slovenskou 
socialist. republiku. Stalo se tak schválením zákona o federaci 
28. října 1968, v platnost zákon vstoupil 1. ledna 1969.“ 
„Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce máme pouze jednu 
devátou třídu a ani v té není přes 30 žáků, nemohlo být 
pokračováno v diferenciaci vnější. Někteří učitelé se proto 
zaměřili k diferenciaci vnitřní, tj. v rozdělení žáků podle 
prospěchu a nadání.“ 
„Naše spolupráce se závody ve Svitavách byla dobrá. Závod TOS 
nám provedl různé opravy, také závod Vigona nám různým 
způsobem pomáhal, např. dodávkou hader na úklid, sady 
na umývání apod. Uspořádala různé soutěže pro žáky. Naši žáci se 
účastnili zejména výtvarné soutěže a získali několik cen, za něž 
naši výtvarníci nakoupí kreslířské potřeby.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1969/70 
 
„V obsazení vedení školy nastaly změny. Novým ředitelem školy 
byl jmenován s. Jaroslav Bílý. Zástupkyně ředitele zůstala Zdeňka 
Kyasová.“ 
„Nemocnost žáků v průběhu šk. roku 1969/70 o něco zvýšila. 
Zavinila to chřipková epidemie, po kterou byly prodlouženy zimní 
prázdniny o celý jeden měsíc.“  
„Na podzim odpracovali žáci na brigádách při vybírání brambor 
v JZD Lánech 1493 hodin, v JZD Vítězný Únor 410 hodin. Učitelé 
odpracovali na těchto brigádách celkem 84 hodin. Každý žák se 
zavázal, že průměrně odevzdá 14,5 kg (10-20 kg podle tříd 
na žáka). Celkem tedy měli žáci sebrat 3,140 kg. Sebrali však 
celkem 26,564 kg, což překračuje závazek 9x. Na žáka připadá 
průměrně 111 kg sběru.“ 
„Žáci se zúčastňovali za vedení a samozřejmě důkladného výcviku 
s. uč. Kolouchové a J. Tomšů soutěží v kopané, košíkové, ledním 
hokeji, lyžování, sportovní gymnastice, plavání, lehké atletice, 
házené. Někteří dosáhli v uvedených disciplínách výborných 
výsledků a žáci Sychra a Pešl patří mezi nejlepší v republice.“ 
„Na škole působí salonní kvartet, který účinkuje při interních 
oslavách, ale i při veřejných státně důležitých oslavách a výročích. 
Vedoucí kvarteta s. uč. Jinek účinkoval jako cellista při mnoha 
kulturních akcích i mimo rámec okresu.“ 
„Pro školní rok 1970/71 byla jmenovaná ředitelkou školy s. Eliška 
Waberová za nemocného dosavadního ředitele školy s. Jaroslava 
Bílého, zástupkyní s. Božena Vrbová.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1970/71 
  

„Na zahajovací poradě bylo vzpomenuto bývalého ředitele 
s. Jaroslava Bílého, který 9. srpna 1970 zemřel, a kterému byl 
z budovy školy vypraven pohřeb, za spolupráce s MV ROH.“ 
„Výsledky ve sportovních soutěžích byly velmi hodnotné, zvláště 
žák Jindra, Sychra, Ondráčková a Jarolím velmi dobře 
reprezentovali školu. Žák Štrych (6.B) zvítězil v recitaci 
v krajském kole.“ 
 
 
 

Školní rok 1972/73  
 
„V měsíci lednu vypukla epidemie slintavky a byly proto v okrese 
uzavřeny školy na 10 dní. (byly přesunuty jarní prázdniny).“ 
 
 
 

Školní rok 1973/74  
 
„Na škole pracovaly tyto kroužky – recitační, pěvecko-hudební, 
2 tělovýchovné, 3 kroužky zdravotnické, střelecký a kroužek Rj.“  
„Pro škol. rok 1973/74 byl získán přebornický titul 
ve zdravotnické přípravě – žáci obsadili 2x 1. místo, 1x 2. místo, 
1x 7. místo.“ 
 
 
 
 



Školní rok 1974/75  
 
„Velká pozornost byla věnována nácviku spartakiády. Žáci 8. třídy 
nás reprezentovali na celostátní spartakiádě v Praze. 
Kromě tělovýchovných akcí ve škole byla řada našich žáků 
zapojena v oddílech TJ, trampolína, házená, košíková, lehká 
atletika, kopaná aj. – celkem 80 žáků. Všichni žáci školy získali 
odznak Fit 75.“ 
 
 
 
 

Školní rok 1975/76  
 
„Ve vedení školy nastala změna. S. řed. E. Waberová odešla 
do funkce OŠI, s. Vrbová zástupkyně ředitele odešla do starobního 
důchodu. Do funkce ředitele byl jmenován s. Bedřich Přichystal, 
dlouhodobý ředitel malotřídní školy. Zástupkyní ředitele byla 
jmenována s. J. Kaizarová.“ 
„Byla zřízena odborná pracovna pro fyziku a chemii. Začíná se 
s výstavbou školní jídelny.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1976/77  
 
„V naší škole pracovalo 10 zájmových kroužků, navštěvovalo je 
139 žáků. Velmi dobrou práci odvedl kroužek pěvecký 
pod vedením s. Saxe, recitační (s. Nečesaná) a kroužky 
tělovýchovné. Kroužek recitační a pěvecký připravil 12 veřejných 
vystoupení, která byla hodnocena kladně. Žáci se zúčastnili 
5 přírodovědných soutěží, 9 tělovýchovných soutěží, z nichž 
za zmínku stojí velmi pěkné 2. místo v malé kopané v okresním 
kole a 4. místo v krajském kole, 4 branných soutěží. Soutěže 
recitátů se zúčastnilo 30 žáků, z nichž 2 žáci (Lacinová, Vodička) 
úspěšně zastupovali naši školu v krajském kole. V soutěži 
dětských zpěváků bylo zapojeno 20 žáků; získali jsme 3. místo 
v okr. Čtyři žáci naší školy se svými pracemi zúčastnili okresní 
soutěže dětského literárního projevu. V hojném počtu byla 
zastoupena i výtvarná soutěž, matematická, fyzikální olympiáda. 
V okresním kole se umístily 2 žákyně na pěkném 7. a 11. místě fyz. 
olymp., v chem. olymp. obsadil 1 žák 1. místo v okr. a 16. místo 
v krajském kole, v matem. olymp. soutěžilo v okresním kole 
5 žáků.“ 
„Ve šk. roce byl zřízen kabinet CO a pokračuje se s výstavbou 
školní jídelny.“ 
„O prázdninách uspořádala PS čtrnáctidenní pion. tábor v Pusté 
Rybné, kterého se zúčastnilo 33 pionýrů.“ 
 
 

Školní rok 1977/78  
 
“Ve veřejně prospěšné práci v oblasti kultury přispěli žáci vedeni 
s. uč. Nečesanou pěknými programy k oslavám slavných výročí 
roku, vystupovali na 17 akcích. Jejich program byl veřejností 
kladně hodnocen.“ 
 



Školní rok 1978/79 
 
„Ve funkci ředitele působil s. Bedřich Přichystal, zást. ředitele 
s. Jaroslava Kaizarová.“  
„Velmi dobře lze hodnotit práci zdravotnického kroužku, kde 
získalo 21 žáků odznaky I. a II. stupně. V okresní soutěži 
zdravotnických hlídek obsadila hlídka I. stupně první místo 
a hlídka II. stupně šesté místo. Rozhlasové soutěže „Abeceda 
docela malých doktorů“ se zúčastnilo 66 žáků, z nichž 39 získalo 
diplom. Žáci se i aktivně podíleli na tělovýchovných a branných 
soutěžích.“ 
 
 

Školní rok 1979/80  
 
„Všechny plánované úkoly v hosp. oblasti byly splněny, některé se 
zpožděním. S velkým povděkem kvitujeme otevření školní 
kuchyně a jídelny při zdejší škole.“ 
„Na škole byly nacvičovány 3 spartakiádní skladby. Dokladem 
odpovědnosti učitelů k nácviku je, že dvě skladby jely do Prahy.“ 
 
 
 
 

Školní rok 1980/81  
 
„Rodiče pomáhali brigádnické činnosti ve škole, dětem věnovali 
3.081,6 Kčs na knihy, pion. tábor, lyž. výcvik, besídku ŠD apod. Dva 
rodiče pracovali s dětmi v zájm. kr. a pion. oddíl.“ 
 
 
 



Školní rok 1982/83 
 
„Nejpočetnější třídou na celé škole byla 8. třída s 39 žáky.“ 
 
„Pedagogicko-výchovná práce byla částečně narušena nemocností 
učitelského sboru. Pracovníci pro nemoc zameškali 366 
pracovních dní, průměr na jednoho zaměstnance je 21,5 dne. Bylo 
odsuplováno celkem 879 hodin, průměr na jednoho pracovníka je 
48,83 hodin.“ 
  
„V Pionýrské skupině bylo zapojeno 315 žáků, tj. 87%. Z toho 91 
jisker a 224 pionýrů. Na PS pracovaly přírodovědný klub a klub 
mezinárodního přátelství.“ 
 
„Všichni žáci II. stupně odebírali sovětský tisk.“ 
 
„Do vojenských škol jsme získali 2 žáky, úkol byl splněn na 200%.“  
 
 
 

Školní rok 1983/84 
 
„Na škole pracuje v rámci PO SSM Interklub – oddíl žáků VII. třídy, 
jehož náplň činnosti tvoří dopisování se sovětskými pionýry, 
návštěvy sovětských filmů, návštěvy sovětské posádky a příprava 
na různé soutěže.“ 
 
„Sběr: celkem bylo sebráno 73 380 kg odpadových surovin, což je 
182 kg na žáka. Mezi nejlepšího sběrače patřil žák Málek z VIII. A 
s 3 956 kg.“ 
 
„Byly zavedeny karty problémovým žákům, které jsou sledovány 
výchovným poradcem nebo přímo OPPP.“ 



Školní rok 1984/85 
 
„1. 9. 1984 došlo ke změně zástupkyně ředitele školy. S. Kaizarová 
byla jmenována ředitelkou III. ZŠ Svitavy, novou zástupkyní byla 
ustanovena s. Špačková.“ 
 
„Matematické soutěže Pythagoriáda se zúčastnilo 87 žáků.“ 
 
 
 
 

Školní rok 1985/86 
 
„Na škole pracovaly 4 zájmové kroužky: tělovýchovně-branný, 
výtvarně-technický, zdravotnický a akvaristický pod vedením 
p. Jaromíra Štěrby (třídního učitele 4. B třídy).“  
 
„Do školního kola soutěže v recitaci se zapojilo 41 žáků. Vítězkou 
se stala žákyně T. Semecká, která zvítězila také v oblastním, ale 
i v krajském kole této soutěže a zúčastnila se dokonce národní 
přehlídky v Mělníku. Oproti tomu chemické olympiády se 
zúčastnili pouze 4 žáci.“ 
 
„V tomto školním roce probíhal velký počet sobotních akcí: např. 
turnaj ve vybíjené, Den mladého obránce vlasti, střelecká soutěž, 
lesní brigáda, Partyzánský samopal, odpoledne s požárníky z TOSu 
apod.“ 
 
„V letošním roce pokračovala generální oprava. Byla dokončena 
oprava vodoinstalace, obklady soklů na chodbách, výměna dveří 
ve třídách a obklady kolem umyvadel. Také byla dokončena 
renovace sociálních zařízení. Na dvoře bylo vybudováno hřiště 
pro Tv.“ 



Školní rok 1986/87 
 
„Pedagogicko-výchovná práce byla narušena nemocností 
učitelského sboru, zejména v druhém pololetí. Problémy se 
zajištěním výuky byly také ovlivněny tím, že na škole vyučovalo 
pět pedagogických pracovnic, které dálkově studovaly.“ 
 
„Na škole kromě jiných působil také pan Zrůstek, který vedl 
letecko-modelářský kroužek.“ 
 
„Odznak Mladého zdravotníka I. stupně získalo celkem 167 žáků 
(jistě i zásluhou p. učitelky Evy Nečesané, která dlouhé roky vedla 
se zaujetím zdravotnický kroužek).“ 
 
„Závazek ve sběru odpadových surovin byl vysoko překročen. 
Celkem bylo nasbíráno 93 125 kg, což je v průměru na 1 žáka 221 
kg.“ Nejlepšími žáky byli na I. stupni A. Bartošová s 1 790 kg 
a na II. stupni Z. Dundálek s 3 740 kg.“ 
 
„Přes všechno vynaložené úsilí se nepodařilo získat ani jednoho 
chlapce pro vojenské povolání ani do hornictví.“  
  
„Bylo uděleno 9 snížených známek 2. stupně a 83 pochval.“ 
 
 
 

 

 

 



Školní rok 1987/88 
 
„Naše škola měla celkem 15 tříd (419 žáků) – 7 tříd na I. stupni  
(193 žáků) a 8 tříd na II. stupni (246 žáků!).“ 
 
„Novým členem pedagogického sboru se stala V. Kosková.“ 
 
„Odznak zdatnosti splnilo 87,32% žáků.“  
 
 
 
 

Školní rok 1988/89 
 
 „Značné narušení výuky nastalo po odchodu s. P. Slezáčkové 
na mateřskou dovolenou. Její úvazek musel být rozdělen třem 
cizím pracovníkům. S. D. Háva – důchodce, maturanti S. P. Klein – 
metodik OPS, s. E. Kalous neměli pedagogické vzdělání a hlásili se 
ke studiu na Ped. fakultě.“ 
 
„Žáci zameškali za celý školní rok celkem 26 398 hodin, průměr 
na jednoho žáka činil 64,7 hodiny. Neomluvených hodin bylo 15.“ 
 
„Kromě matematické a biologické olympiády, olympiády 
z českého jazyka, probíhala i právnická olympiáda, které se 
zúčastnilo 32 žáků z 8. třídy. Do okresního kola postoupil 
J. Kroulík.“ 
 
„Žáci 8. třídy získali v soutěži „Pionýr – svazák – 
komunista“ 1. místo v oblastním i v okresním kole.“  
 
„V tomto školním roce bylo uděleno 90 pochval a nebyla udělena 
žádná důtka ředitele školy.“ 



Školní rok 1989/90 
 
„17. 11. 1989 byl nejvýznamnější událostí celého školního roku 
a hluboce se dotkl celého školství, ale i naší školy: Kromě změn 
ve vyučovacím procesu došlo k vyjadřování důvěry či nedůvěry 
pracovníkům vedení školy. Na naší škole byla udělena důvěra 
p. B. Přichystalovi (řediteli školy) a p. V. Špačkové (zástupkyni 
školy).“ 
 
„Žákyně B. Chlaňová se umístila na 2. místě v okresním kole 
olympiády z ruského jazyka.“ 
 
 
 
 

Školní rok 1990/91 
 
„Na naší škole se začal vyučovat anglický jazyk (externím 
pracovníkem se stal p. F. Nečesaný).“ 
 
„1. 12. 1990 odešel stávající ředitel p. B. Přichystal do důchodu 
a na jeho místo nastoupila p. J. Šperková. Funkci zástupce školy 
i nadále vykonávala p. V. Špačková.“ 
 
„V tomto školním roce vyšlo ze školy celkem 84 žáků. Tento 
vysoký počet je podmíněn skutečností, že letošní rok navštěvovaly 
8. třídu početně nejsilnější ročníky (byly otevřeny tři osmé třídy).“  
 
 
 
 
 



Školní rok 1991/92 
 
„Zástupcem ředitele školy se stal p. L. Tobiáš, ředitelkou školy 
zůstala i nadále p. J. Šperková.“ 
 
„Z celkového počtu 62 vycházejících žáků bylo na středních 
školách umístěno 41 (66,5%), neumístěno 21 (33,5%).“ 
 
„Ze 181 žáků II. stupně mělo sníženou známku z chování 16 žáků 
a dokonce 3 žákům byla udělena snížená známka z chování 
3. stupně.“ 
 
 
 

Školní rok 1992/93 
  
„Žádný z žáků se nezúčastnil matematické olympiády, zadané 
úlohy se zdají žákům příliš náročné.“ 
 
„V tomto školním roce došlo k zvýšenému počtu úrazů. Z důvodu 
neukázněného chování, vlastní neobratnosti a nepozornosti se 
zranilo 19 žáků.“ 
 
„Všichni žáci byli přijati na střední školy.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1993/94 
 
„Novým členem pedagogického sboru se stal p. J. Lidmila.“  
 
„Od 1. 1. 1994 je škola spolu se školní jídelnou samostatným 
právním subjektem. Přibylo 16 pracovnic školní jídelny. 
Od 1.3.1994 byla na školu přijata administrativní síla – účetní 
p. M. Pešinová. Od 30.6. převezme úklid školy úklidová služba.“  
 
„Ředitelem školy se stal p. L. Tobiáš a zástupkyní p. J. Šperková.“  
 
„Na I. stupni pracovalo 6 kroužků cizích jazyků (4 – německý 
jazyk, 2 – anglický jazyk), do kterých bylo zapojeno 70 žáků. 
Výuka byla hrazena z prostředků rodičů.“ 
 
„Školní družina disponovala oproti minulým rokům pouze 
2 odděleními (50 dětí). V obou odděleních vykonávaly praxi 
3 studentky Pedagogické školy v Litomyšli. Od ledna 1994 je 
vybírán poplatek za ŠD ve výši 50 Kč měsíčně.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní rok 1994/95 
 
„Do funkce zástupce ředitele školy byl jmenován p. P. Procházka.“  
 
„Bylo podáno 14 přihlášek žáků pátých tříd do gymnázia, přijato 
bylo 13 žáků.“ 
 
„22. 12. 1994 bylo uspořádáno předvánoční zábavné dopoledne 
pro žáky školy, dne 2. 6. 1995 sportovní dopoledne ke Dni dětí.“ 
 
„Ve škole proběhly 4 podrobné kontroly (2x kontrola České 
správy sociálního pojištění, kontrola ČŠI a kontrola ŠÚ), nebyly 
shledány žádné závažné nedostatky.“ 
 
„Žák M. Brůna získal 1. místo v okresním kole soutěže ve zpěvu.“ 
 
 
 
Školními kronikami se „prokousávaly“: 
       Božena Hendrychová 
       Jana Karpelesová 
       Helena Pytlíková 
 
 
 
 
 
 
 


