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Školní rok 1952 – 53.
VII. celostát. konference.
25. srpna 1952 scházejí se všichni členové učitelského sboru ve škole, aby v posledních
dnech prázdnin připravili nejdůležitější věci k zahájení nového školního roku. O prázdninách
prostudovali všichni učitelé referáty ze VII. celostátní konference školských pracovníků, která
se konala ve dnech 3. a 4. července v Průmyslovém paláci v Praze. V referátech s. ministra
Dr. Zd. Nejedlého, pověřence Ern. Sýkory a tajemníka UV KSČ Václ. Davida byly vytyčeny
směrnice pro školní práci v novém školním roce, z nichž nejdůležitější jsou:
1) Výchova mládeže k socialist. vlastenectví.
2) Boj proti propádání a zlepšení prospěchu ve všech předmětech
3) Věnování zvýšené pozornosti branné výchově a prohlubování lásky k vlasti.
4) Upevnění státní discipliny na všech našich školách a pracovištích.
Těmito směrnicemi budou se všichni učitelé říditi při své práci ve šk. roce 1952/53.

Zahájení škol. roku.
Školní rok 1952/53 byl slavnostně zahájen 1. září 1952. K shromážděným žákům ve
vyzdobené učebně promluvil za nepřítomného ředitele, který musel 30. srpna pro kožní
chorobu odjeti do nemocnice, s. Alois Černý. Ve svém referátě promluvil o úspěších a
nedostatcích školní práce v minulém školním roce a nastínil úkoly pro práci v novém školním
roce. Dále k dětem promluvil školský referent MNV s. Leop. Tlach, který vyzval žáky k pilné
práci, aby nabyli dostatek znalostí a vědomostí a mohli se pak jako mladí občané zapojiti do
úspěšného budování socialismu v naší vlasti. Dále vyzval žáky, aby šetřili školního nábytku a
veškerého zařízení a svým chováním hájili čest školy.

Stav žactva.
Stav žactva, přidělení tříd.
I. A třída: 18 chl., 18 děv. = 36 žáků. Tř. uč. Jos. Šustek.
I. B

" : 21 chl., 15 děv. = 36 žáků. "

" Lib. Švach.

II. A "

18 chl., 14 děv. = 32 žáků. "

" Al. Černý.

II. B "

17 chl., 14 děv. = 31 žáků. "

" Lib. Marková

III.

"

17 chl., 23 děv. = 40 žáků. "

" Jos. Zemánek

IV.

"

19 chl., 13 děv. = 32 žáků. "

" Jos. Blahůšek.

Celkem 110 chl., 97 děv. = 207 žáků.
Pro 6 tříd máme pouze 5 učeben, proto první třídy budou míti střídavé vyučování. Z toho
důvodu jsou do I. A zařazeni žáci přespolní a do I. B, která bude míti vyučování odpoledne,
žáci domácí.

Učit. sbor.
Učitelský sbor zůstal v celku nezměněn. Od 1. září odchází s. Jar. Valášek zpět do
Bojkovic na své dřívější působiště a do svého bydliště, neboť do Šumic pouze denně dojížděl.
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Na uvolněné místo po jeho odchodu se vrací s. Jos. Zemánek, který před rokem odešel na
dívčí národní školu do Uh. Brodu.

Vyučování náboženství.
Ministerstvo školství, věd a umění stanovilo výnosem ze dne 23. června 1952, č.
14941/52 – I/4, že rodiče žáků škol I. a II. stupně, kteří si přejí, aby se jejich dítě účastnilo
vyučování náboženství, musí počátkem každého škol. roku, nejpozději do 8. září přihlásit dítě
k vyučování náboženství na tiskopise, který jim škola dodá. Docházka do náboženství je
dobrovolná a nepovinná a podle zákona mohou se rodiče dobrovolně a svobodně rozhodnout
o účasti nebo neúčasti žáka na vyučování náboženství. Nikdo nemá právo rodiče nutit, aby
své dítě k vyučování náboženství přihlašovali. Hodiny vyuč. náboženství se zařadí do rozvrhu
hodin tak, aby nepřerušovaly plynulost vyučování předmětům povinným. Tento výnos byl
začátkem škol. roku proveden a do vyučování nábož. přihlásili rodiče všechny žáky zdejší
školy.
Všechny důležité události v životě našeho národa a veškeré významné události světové
odrážely se v životě školy, kde jim byla věnována náležitá pozornost.

Den armády.
22. září byly v rámci Dne armády uspořádány hovory žáků s příslušníkem armády.
K shromážděným žákům ve farní dvoraně promluvil por. Nováček z posádky v Uh. Brodě,
který žákům podrobně vyléčil život dnešního vojína a význam naší lidově demokr. armády
pro bezpečnost celého národa. Na četné dotazy žáků pěkně odpověděl. Celá beseda přispěla
ke sblížení žáků s vojáky a žáci na ni často vzpomínali. Hovory byly doplněny vhodnou
kulturní vložkou žáků národní i střední školy. K lepšímu poznání života naší armády
navštívili záci III. a IV. třídy dne 17. prosince 1952 kosárna J. Fučíka v Uh. Hradišti.

Měsíc čsl.-sov. přátelství.
Měsíc čsl. – sovětského přátelství byl zahájen 7. listopadu 1952 oslavou 35. výročí Velké
říjnové revoluce, která byla uspořádána dopoledne pro žáky, večer pro dospělé, kde žáci
předvedli vhodně připravený program. – 8. listopadu záčastnilo se 72 žáků naší školy štafety
míru.
23. listopadu bylo vzpomenuto besídkou s vhodně připraveným programem narozenin
presidenta republiky Kl. Gottwalda.
20. prosince ukončen měsíc čsl. sov. přátelství oslavou narozenin J. V. Stalina, kterou
uspořádali žáci večer rovněž pro dospělé. Program byl velmi vhodně volen a všichni
návštěvníci byli naprosto spokojeni.
5. výročí únorových událostí bylo vzpomenuto třídními učiteli ve všech třídách.

Úmrtí gener. J. V. Stalina
Začátkem března přinesl státní rozhlas i tisk celému našemu národu truchlivou zprávu
v těžkém onemocnění největšího muže současných dějin, velkého přítele našeho národa,
generalissima J. V. Stalina. Velký smutek v duších všeho pracujícího lidu světa nastal 5.
března 1953, kdy general. Stalin zemřel. O významu osobnosti J. V. Stalina nejen pro SSSR,
ale i pro náš národ a celý pokrokový svět promluvili učitelé k žákům všech tříd. Ve třídách i
na chodbách byly upraveny smuteční koutky, u kterých děti svým postojem projevily svou
úctu a lásku k velikému vůdci tábora míru. V pondělí dne 9. března zúčastnili se žáci tryzny
za J. V. Stalina, kterou vysílal státní rozhlas. Po poslechu státní smuteční oslavy následovala
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vlastní vzpomínka ve škole, na které s. Černý svým proslovem přiblížil žákům velkou
osobnost zesnulého J. V. Stalina.

Úmrtí přes. Kl. Gottwalda.
Ani nebylo možno sluchu věřiti, když státní rozhlas brzy po pohřbu J. V. Stalina
uvědomuje celý národ o těžké nemoci milovaného presidenta Kl. Gottwalda. Celý národ je
v myšlenkách v Praze a doufá, že zdravý a ještě mladý organismus překoná nemoc a
milovaný president povede náš národ dále. 14. března jsme však museli vyslechnouti zdrcující
zprávu, že pres. republiky Klement Gottwald zemřel. K bolesti nad odchodem J. V. Stalina
přistupuje bolest ještě větší. Odešel muž, který celý svůj život obětoval boji za vítězství
pracujícího lidu a po únoru 1948 dožil se vděku národa, když jako první dělnický president se
usídlil na Hradě. Vedl národ po správné cestě k vybudování socialismu, náhle však byla jeho
činnost ukončena předčasnou smrtí. Národ je si vědom, že je to ztráta nenahraditelná. – Ve
škole bylo úmrtí presidenta oznámeno na společném shromáždění, kde bylo přístupnou
formou pohovořeno o životě a velkém díle zesnulého presidenta pro celý národ. Na čestném
místě na chodbě byl upraven pietní koutek s bustou Kl. Gottwalda. Ve čtvrtek dne 19. března
vyslechli žáci smuteční slavnost, vysílanou státním rozhlasem z Prahy. Pak se zúčastnili pietní
vzpomínky v obci u pomníku padlých, kde předvedli vhodný program.
Celý národ je ve smutku. Uvědomuje si, že odchod dvou velikých mužů je ztrátou
nenahraditelnou. Neklesá však na mysli, neboť ví, že jejich dílo je nesmrtelné a myšlenky
Stalina a Gottwalda budou nám dále ukazovati správnou cestu, po které dojdeme k šťastné
budoucnosti.

Volba nového presidenta.
21. března 1953 schází se ve Vladislavském sále Národní shromáždění, aby zvolilo
nového presidenta. Přítomnými poslanci byl jednomyslně zvolen presidentem
Československé republiky dosavadní předseda vlády Ant. Zápotocký. Z vůle lidu stává se
Ant. Zápotocký druhým dělnickým presidentem naší lidově demokratické republiky, aby jako
nejvyšší hospodář vedl naši vlast dále k rozkvětu v duchu odkazu Kl. Gottwalda, jehož byl
nejbližším spolupracovníkem.

Mezinár. den žen.
8. března zúčastnili se žáci i učitelé slavnosti k Mezinárodnímu dni žen, pořádané ve farní
dvoraně. Slavnost byla zaměřena k oslavě maminek a současně vyjadřovala touhu našeho lidu
po udržení trvalého míru na světě. Program slavnosti vyzněl vážně a důstojně, neboť radostná
nálada byla tlumena zármutkem nad nenadálou smrtí generalissima Stalina.

1. máj.
1. máje zúčastnili se žáci i učitelé oslav v Uh. Brodě. Všichni žáci vyslechli projev na
náměstí, pionýři v krojích s různými hesly se pak zúčastnili průvodu v doprovodu svých
učitelů. Odpoledne se žáci i učitelé zúčastnili místních oslav. Kroji zpestřili průvod vesnicí a
u pomníku padlých předvedli vhodnou kulturní vložku.

Mezinár. den dětí.
První týden v červnu byl věnován zvýšené péči o děti. Žákům bylo věnováno více času
k zábavě a hrám a současně byl připravován program na sportovní den, který byl uspořádán
dne 7. června 1953 společně s organisací Sokol na sportovním hřišti. Před velkým množstvím
občanů předvedli žáci svůj sportovní program a tanečky, kterými návštěvníky mile pobavili.
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Změna okr. škol. insp.
1. listopadu nastoupil místo na školském referátě ONV jako okr. šk. inspektor Josef
Kolísek, ředitel národní školy v Krhově. Dosavadní inspektor prof. Jiří Loukotka se stal
ředitelem gymnasia v Uh. Brodě.

Změna min. školství
V únoru 1953 jmenoval pres. republiky Kl. Gottwald ministrem školství a osvěty Ernesta
Sýkoru, dosavadního pověřence školství na Slovensku. 39 letý Ern. Sýkora od května 1950
budoval na Slovensku nové socialistické školství. Všichni učitelé a školští pracovníci vítají
nového ministra jako pokračovatele v díle Dr. Zdenka Nejedlého v budování školy radostné,
bojovné a vlastenecké.

SRPŠ
20. září 1952 byly uspořádány ve škole hovory s občany o škole, na které se dostavilo 80
občanů spolu se zástupci MNV. Na shromáždění bylo důkladně pohovořeno o práci školy
v minulém školním roce a nastíněny úkoly pro tento školní rok. Zástupci MNV přislíbili
pomoci škole při získání t. zv. farní dvorany pro školní tělocvičnu. Jejich příslib však nebyl
do konce škol. roku splněn. – Během škol. roku byly pořádány dvě schůze s rodiči
v Rudicích, kam členové uč. sboru zajeli, aby informovali rodiče na schůzi o životě ve škole a
práci jejich dětí. Při této příležitosti navštívili učitelé rodiče slabších žáků, aby se seznámili
s prostředím, ve kterém žáci žijí a promluvili s rodiči o možnostech zlepšení práce jejich dětí.
– Návštěvy rodičů na schůzích SRPŠ byly vcelku dobré a lze pozorovati zvýšený zájem
rodičů o školu.

Pionýrská organisace.
Počáteční obtíže při získávání šumických žáků do pionýra byly překonány a počet
pionýrů během škol. roku stále stoupal. Koncem šk. roku měli jsme na škole 135 pionýrů, což
bylo 67% všeho žactva.
Každá třída tvořila vlastní skupinu a měla svého vedoucího. Schůzky se konaly
pravidelně týdně za přítomnosti třídních učitelů a měly dobrou náplň. Možno říci, že PO se
stala pomocníkem školy, neboť ve schůzkách byly řešeny otázky neprospěchu, nekázně a
špatné docházky do školy. Při oslavách vystupovali pionýři krojovaní s hodnotnými
programy.

Studium učitelstva.
Pro zlepšení znalosti ruštiny navštěvovali všichni učitelé kurs ruštiny, který vedl s.
Šustek. Pro zvýšení svých politických znalostí přihlásili se všichni učitelé do individuálního
studia, při kterém prostudovali a v kroužcích pod vedením s. Černého prodebatovali referáty
z XIX. Sjezdu KSSS, dílo J. V. Stalina Ekonomické problémy socialismu v SSSR a jiné spisy.
Toto řízené studium bylo pro učitele velkým přínosem pro jejich práci.
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Pololetní prázdniny.
Pololetní prázdniny trvaly od 30. ledna do 14. února. Byly prodlouženy z důvodu úspory
topiva. Učitelé se scházeli denně na pracovišti, kde se věnovali plánování a přípravám na další
práci a prohlubovali studiem své pedagogické znalosti.

Nový škol. zákon.
24. dubna 1953 přijalo Národní shromáždění zákon o nové školské soustavě a vzdělávání
učitelů. Ministr školství a osvěty Ernest Sýkora zdůvodnil před Národním shromážděním
vydání nového školského zákona, dle něhož bude naše školství přizpůsobeno
nejdokonalejšímu vzoru školy sovětské. Nový školský systém bude v naprostém souladu
s potřebami socialistické výstavby naší vlasti. Ohromný rozvoj průmyslu, zemědělství a stále
se zvyšující úroveň naší techniky vyžaduje potřebný počet středně technických a vysoce
kvalifikovaných kádrů. Je nutno zkrátit všeobecně vzdělávací školu tak, aby žáci již ve 14
letech mohli býti přijímáni do výběrových škol a v 17 letech na školy vysoké, na nichž se
potom zabezpečí hlubší specialisace. – Nový školský zákon zavádí jako základní typ
povinnou osmiletou střední školu pro mládež od 6 do 14 let. Kromě osmileté střední školy
budeme míti jedenáctiletou střední školu, jejíž poslední tři ročníky budou výběrové.
Osmiletky i jedenáctiletky budou pod správou jednoho ředitele. Na menších obcích zůstane
škola národní s pěti postupnými ročníky. První postupné ročníky na všech typech všeobecně
vzdělávací školy bude přípravnou třídou. Předností nové soustavy je, že vytváří důsledně
jednotnou školu, charakterisovanou nejen organisačním sjednocením všech tří stupňů
dosavadní všeobecně vzdělávací školy, ale také sjednocením a ucelením učiva, které bude na
sebe organicky navazovat, a to jak mezi jednotlivými třídami, tak i předměty. V souvislosti
s novým školským zákonem budou změněny učební plány a osnovy a vypracovány nové
učebnice.
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Výroč. zkoušky žáků III. tř.
Dle směrnic nového školského zákona dokončili již v tomto školním roce docházku žáci
čtrnáctiletí po dokončené osmileté docházce. Byli to všichni žáci ze III. třídy a někteří žáci
z nižších tříd. Žáci III. třídy vykonali před propuštěním ze školy t. zv. výroční zkoušky,
písemné z jaz. českého a z matematiky, ústní z jazyka českého, ruského a matematiky. Při
zkouškách byl přítomen ředitel školy, zkoušející učitel a třídní učitel. Písemné zkoušky byly
konány 11. a 12. června, ústní zkoušky 22. – 25. června. Při zkouškách dosáhlo ze 40
zkoušených žáků sedm vyznamenání, ostatní prospěli. V příštím školním roce mohou
navštěvovati t. zv. jednoroční kurs. Dobrovolně se do této třídy hlásí 4 chlapci a 1 děvče,
proto nebude na zdejší škole povolena. Přihlášeni žáci budou choditi do Uh. Brodu a do
Bojkovic. Z vycházejících žáků ze III. tř. odchází 9 žáků na školy III. stupně. Budou
navštěvovati tyto školy: Gymnasium v Uh. Brodě 1 chlapec, VPŠ strojn. v Uh. Brodě 1 chl.,
VPŠ stavební v Brně 1 chl., VHŠ v Uh. Hradišti 5 děvčat, VZŠ v Uh. Hradišti 1 děvče.
Ostatní se zařadili do různých zaměstnání.

Závěrečné zkoušky.
Závěrečné zkoušky žáků IV. třídy se konaly před zkušební komisí, jejímiž členy byli
Kamil Hnídek, ředitel národní školy v Pitíně jako předseda, ředitel stř. školy Petr Marek,
zástupkyně V. referátu ONV Marie Bednaříková, předsedové MNV z přiškolených obcí a
třídní učitel Jos. Blahůšek. Písemné zkoušky z jaz. českého a matematiky byly konány ve
dnech 8. a 9. června, ústní zkoušky z jaz. českého, z jazyka ruského, z matematiky a
z volitelného předmětu ve dnech 15. – 18. června 1953. Dle hodnocení členy zkušební komise
byli žáci po teoretické i politické stránce připraveni dobře až velmi dobře. Celá třída
vykazovala pěkný průměr, což svědčí o dobré práci učitelů při přípravě žáků. Zkoušky
vykonalo 31 žáků (18 chl., 13 děv.), z toho prospělo s vyznamenáním 8 žáků (4 chl., 4 děv.),
ostatní prospěli. 11 žáků (6 chl., 5 děv.) odchází na školy III. stupně. Na VPŠ stroj. 2 chl., na
VPŠ leteckou 1 chl., na VPŠ chemickou 1 chl., na VZŠ 2 děv., na gymnasium 2 chl., na VHŠ
1 děv., na HŠ 2 děv.

Sběr, brigády.
Sběru odpadových surovin, lesních plodin apod. byla věnována po celý rok náležitá péče
a bylo dosaženo pěkných výsledků. Hned o prázdninách zapojili se žáci do soutěže ve sběru
padaných jablek a jako škola jsme obdrželi 1. cenu v celokrajském měřítku. Žáci odevzdali
29 125 kg padaných jablek a jako 1. cenu obdržela škola promítací přístroj na úzký film
v ceně 20 000 Kč. – Rovněž pěkných výsledků dosáhli žáci ve sběru žaludů. Nasbírali 2 150
kg žaludů, za které obdrželi od lesní správy 7 525 Kčs.
Na brigádě byli žáci vyšších tříd zapojeni při sázení stromků na katastru obce Rudic, kde
odpracovali za dozoru učitelů 1 652 hodin. Za tuto práci obdrželi od oblastní správy hrazení
bystřin v Bojkovicích odměnu 13 546 Kčs.

Měnová reforma.
Dne 30. května 1953 vydává vláda prohlášení, jímž byla provedena peněžní reforma a
zrušen přídělový systém na veškeré zboží. Dnem 1. června byly dány do oběhu nové peníze, a
to: Bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25 a 10 korunách, státovky po 5, 3 a 1
koruně, kovové mince hodnot 25, 10, 5, 3 a 1 koruně, kovové mince hodnot 25, 10, 5, 3 a 1
haléř. Všichni občané dostali vyměniti 300 starých korun za nové peníze v poměru 1:5,
ostatní peníze doma ponechané v poměru 1:50. Peníze na vkladních knížkách byly
přepočítány výhodněji: do 5 000 Kčs v poměru 1:5, od 5 000 do 10 000 v poměru 1:6, 25, nad
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10 000 v poměru 1:10. Tímto opatřením ukázala vláda výhodu pro ty občany, kteří důvěřovali
peněžním ústavům a zbytečně neshromážďovali peníze doma a nepoškozovali národní
hospodářství. Peněžní reformou dostává náš lid do rukou pevnou měnu podloženou zlatem a
pracující si mohou za vydělané peníze volně koupiti potřebné zboží, což je v životě národa
velký krok kupředu.

Lehkoatl. závody.
21. května 1953 zúčastnili se žáci celookresních lehkoatletických závodů v Uh. Brodě.
Ačkoliv nemáme tělocvičny a nemůžeme se věnovati v zimě přípravě žáků, dosáhli naši žáci
pěkných výsledků a obsadili chlapci 3. místo a děvčata 5. místo mezi školami v okrese.

Stav žactva.
Stav žactva na konci škol. roku:
I. A tř.:

18 chl., 18 děv. = 36 žáků

I. B tř.:

21 chl., 15 děv. = 36 žáků

II. A tř.:

18 chl., 14 děv. = 32 žáků

II. B tř.:

16 chl., 14 děv. = 30 žáků

III. tř.:

17 chl., 23 děv. = 40 žáků

IV. tř.:

18 chl., 13 děv. = 31 žáků

Celkem:

108 chl., 97 děv. = 205 žáků

Ukončení škol. roku.
Školní rok 1952/53 byl ukončen slavnostním způsobem dne 30. června 1953. Na
společném shromáždění žáků promluvil ředitel školy, který zhodnotil celoroční práci, vyzvedl
pěkné výsledky a poukázal i na nedostatky. Blahopřál 34 žákům, kteří dosáhli vyznamenání,
povzbudil i 4 žáky, kteří neprospěli. Po zapění Písně práce odešli žáci do svých tříd, kde
rozdáním vysvědčení byl školní rok 1952/53 ukončen.
Členové uč. sboru byli ve škole do 5. července, kdy dokončili patřičné práce, pak odešli
na prázdniny, aby vyčerpali náležející jim dovolenou, zbytek prázdnin věnovali pracím
v JZD, na stát. statku a v agitačním středisku a 20. srpna aby se opět sešli ve škole k přípravě
nového školního roku.

Příměří v Koreji.
Dne 27. července bylo podepsáno příměří v Koreji. Po více než třech letech hrozné války
byla podeprána dohoda, jež dosvědčuje, že útočníkovi se nepodařilo dosáhnouti ani stínu cíle,
pro nějž válku zahájil. Podepsání příměří je velkým vítězstvím mohutného světového
mírového hnutí, vedeného Sov. svazem. Příměří v Koreji je důkazem, že světové mírové hnutí
je opravdu onou silou, která je schopna překazit plány podněcovatelů války.
V Šumicích v srpnu 1953.
Petr Marek.
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Školní rok 1953 – 54.
Sloučení škol.
Na základě nového školského zákona ze dne 24. dubna 1953 slučují se dosavadní národní
škola a střední škola v jednu školu, která má název osmiletá střední škola. Budou do ní choditi
žáci 1. – 8. post. ročníku. Do 6. – 8. post. roč. budou docházeti též žáci z Nezdenic a z Rudic.
Škola bude míti jednoho ředitele, kterým zůstává dosavadní ředitel střední školy Petr Marek,
který obdržel dekret od ministerstva školství. V pedagogickém vedení školy mu bude
nápomocen zástupce ředitele, kterým byl školským referátem ONV jmenován a
ministerstvem školství potvrzen dosavadní učitel na střední škole Al. Černý. Dosavadní
ředitelka národní školy Aloisie Turzová zůstává na škole jako učitelka.

Příprava k zahájení.
V době od 20. do 31. srpna 1953 sešli se učitelé na řadě porad, aby se připravili
k řádnému zahájení nového školního roku. Ředitel školy připomíná všem přítomným nový
školský zákon a seznamuje učitelstvo s jeho nejdůležitějšími zásadami. Hlavním úkolem
vyplývajícím z nového školského zákona je zabezpečit, aby si žáci v kratší době 8 roků školní
docházky osvojili hlubší poznatky, vědomosti a návyky. Nový učební plán, který přiděluje
větší počet hodin předmětům, na které se kladou zvýšené požadavky, hlavně jaz. českému a
matematice, je dobrým předpokladem zlepšení školní práce. Úkolem naší školy však je nejen
žáky naučit, ale připravit je dobře i politicky, vychovat je v duchu komunistické morálky, dále

12

zajistit, aby byli zdatní i po stránce tělesné. Škola je hlavním činitelem výchovy nového
člověka, člověka naší budoucnosti, kterého není možno vychovat jinak než bojem proti všemu
starému, odumírajícímu, co ho táhne zpět. Před učiteli stojí velké úkoly. Ředitel školy
zdůrazňuje, že dostat se kupředu v budování socialistické školy, k odstranění nedostatků a
zbytků buržoasní školy je možno jen systematickým studiem pedagogických myšlenek
klasiků marx-leninismu a osvojováním si zkušeností sovětské školy, která je nám velkým
vzorem a jejíž soudruzi učitelé nám ukazují cestu, jak dosáhnout ve školní práci co nejlepších
výsledků, jak bojovati proti propadání a docíliti toho, aby co nejvíce žáků prošlo všemi osmi
třídami osmiletky.

Zahájení šk. roku.
Školní rok 1953/54 byl slavnostně zahájen 1. září 1953. K shromážděnému žactvu
promluvil ředitel školy Petr Marek, který nastínil úkoly pro práci v novém školním roce.
Vyzval žáky k řádnému plnění povinností a k poctivé práci, aby se z nich stali řádní občané
lidově demokratického státu a dobří budovatelé socialismu na různých pracovištích v naší
vlasti.
Stav žactva, přidělení tříd.
I. tř.

19 chl., 10 děv. = 29 žáků. Tř. uč. Al. Turzová

II. tř.

14 chl., 14 děv. = 28 žáků. "

" Anež. Opatřilová

III. tř.

15 chl., 13 děv. = 28 žáků. "

" M. Polanská

IV. tř.

21 chl., 18 děv. = 39 žáků. "

" Fr. Bárta

V. tř.

12 chl., 20 děv. = 32 žáků. "

" Jin. Ruličková

VI. A tř. 15 chl., 15 děv. = 30 žáků. " " Lib. Švach
VII. A tř. 14 chl., 17 děv. = 31 žáků. " " Jos. Šustek
VII. B tř. 15 chl., 16 děv. = 31 žáků " " A. Jančaříková
VIII. tř.

23 chl., 20 děv.= 43 žáků. " " Lib. Marková

Celkem: 162 chl., 160 děv. =322 žáků.
Protože pro 10 tříd je pouze 9 učeben, budou míti žáci II. a III. tř. střídavé vyučování.
Střídavé vyučování přináší pro děti i pro učitele velké těžkosti, ale zatím není možno získat
v celé obci místnost, které by bylo možno použít za vhodnou učebnu.

Učit. sbor.
V učitelském sboru nenastalo vcelku změn. Z bývalé střední školy, kde ubyla jedna třída,
odešel učitel Jos. Blahůšek na osmiletou střední školu do Bojkovic, kde působil před
ustanovením v Šumicích a kde stále bydlil.
Učit. sbor na osmiletce je tento:
Ředitel Petr Marek, zást. ředitele Alois Černý. Učitelé pro 1. – 5. post. ročník: Fr. Bárta,
Aloisie Turzová, An. Opatřilová, Jin. Ruličková, M. Polanská. Pro 6. – 8. post. ročník: Jos.
Šustek, Lib. Švach, Josef Zemánek, Lib. Marková, Anna Jančaříková.
Od 1. října 1953 odchází ze školy učitel Jos. Zemánek, který byl ustanoven učitelem na
jedenáctileté střední škole v Uh. Brodě. Na jeho místo nebyl ustanoven nový učitel, proto jeho
vyučovací úvazek musel býti rozdělen mezi ostatní členy učitelského sboru, čímž byli učitelé
6. – 8. post. roč. učební povinností přetíženi. – 1. března 1954 byl nucen ředitel školy pro t.
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zv. hypertensivní chorobu zanechati na delší čas školní služby. Za jeho nepřítomnosti do
konce škol. roku převzal vedení školy zástupce ředitele Al. Černý. – 15. března 1954 byl na
školu ustanoven Jaroslav Procházka, který byl ze zdravotních důvodů propuštěn z vojenské
presenční služby.

Životopis Jar. Procházky.
Narodil se 25. července 1930 v Brně. Hned v mládí odstěhoval se s rodiči do Vel.
Meziříčí, kde v roce 1940 vstoupil do reál. gymnasia, které ukončil maturitou v roce 1948.
Studoval pak dále na pedagogické fakultě v Brně, kde studium dokončil v roce 1951 a
nastupuje činnou službu. První učitelské místo nastoupil ve Vracově u Kyjova, odkud po roce
odchází na okres Uh. Brod. Působil na školách ve St. Hrozenkově, Hor. Němčí a na Březové,
odkud odešel v říjnu 1953. Po propuštění nastoupil 15. března 1954 na zdejší škole.

Oslavy, vzpomínky.
Jako každoročně tak i v tomto školním roce vzpomněla škola každé významné události
v životě našeho národa a mnohé oslavy a vzpomínky uspořádali žáci i pro dospělé. Byly to
hlavně:
Den čsl. armády 19. září 1953. O naší lidově demokr. armádě promluvil důstojník
v záloze s. Jos. Zemánek. – Beseda ke Dni čsl. armády s občany byla konána ve škole 24. žáří
1953. Žáci předvedli kulturní vložku.
Měsíc čsl. – sov. přátelství probíhal velmi úspěšně. Oslava 36. výročí Velké říjnové
revoluce uspořádána 6. listopadu pro děti, večer pak lampionový průvod s hudbou obcí, pak
ve škole program žáků pro dospělé. – Štafety míru se zúčastnili žáci manifestačně. S velkou
láskou a pečlivostí připravovali dárky sovětským pionýrům, které byly v článku Mladé fronty
hodnoceny na výstavě v Gottwaldově jako jedny z nejlepších. Byla to krásná slovácká
panenka, řada upomínkových předmětů, pohlednice s pozdravy a velmi vkusně upravené
album s fotografiemi a pohledy z našeho kraje.
Po slavnostním zakončení Měsíce čsl. – sov. přátelství byl život školy zaměřen
k sledování cesty Dědy Mráze po Sov. svazu na cestě do Československa. Zajímavě
připravenými relacemi do škol. rozhlasu byli žáci podrobně informováni o všech místech,
které byly zastávkami Dědy Mráze, byli seznámeni s velikým úsilím lidu SSSR při budování
své vlasti. 23. prosince přijíždí Děd Mráz do Československa, kde navštívil také naši školu.
Zde mu děti připravily radostné uvítání při tancích, básních a scénkách. Děda Mráz vyřizuje
srdečné pozdravy sovětských pionýrů našim dětem a obdarovává je dárky.
69. narozenin presid. Ant. Zápotockého bylo vzpomenuto 19. prosince 1953 ve škol.
rozhlase.
5. března vzpomenuto ve všech třídách prvého výročí úmrtí J. V. Stalina, neohroženého
bojovníka za světový mír.
8. března předvedli žáci za spolupráce učitelského sboru ve farní dvoraně program
k Mezinárodnímu dni žen, o jehož významu promluvila k občanům s. Al. Turzová.
14. března bylo vzpomenuto na společném shromáždění žactva prvého výročí úmrtí přes.
Kl. Gottwalda. O významu díla prvního dělnického presidenta promluvil zástupce ředitele s.
Al. Černý, žáci pak předvedli vhodně připravený program. Večer téhož dne přednesli žáci
svůj program na smuteční vzpomínce pro veřejnost.
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VIII. celost. konference.
Ve dnech 23. – 24. března 1954 se konala v Praze VIII. celostátní konference školských
pracovníků. Hlavní projev přednesl ministr školství s. Lad. Štoll. Vyzvedl zásluhu všeho
učitelstva o odstranění stop ničivého díla okupačních let, probral úkoly učitelstva v nové
socialistické škole, kde učiteli přikládá největší úlohu při vytváření nového typu školství.
Kritisuje nedostatky ve školní práci a vytyčuje směrnice pro její zlepšení, které učitelstvo
s povděkem přijalo jako pomoc při své práci.

Inspekce
3. dubna 1954 navštívil naši školu okr. šk. insp. Jos. Kolísek. Byl přítomen při vyučování
v I. tř. v jazyku českém, v VII. tř. v matematice a v VIII. tř. v geometrii. Po hospitaci sdělil
vyučujícím své poznatky a připomínky k shlédnutým hodinám. V VIII. tř. promluvil k žákům
o významu závěrečných zkoušek a vyzval žáky, aby se řádnou přípravou snažili dosáhnouti
při zkouškách co nejlepších výsledků. S. inspektor si prohlédl propagační materiál, připravený
pro výzdobu agitačního střediska v předvolební kampani.

Slavnost pionýrů.
24. duben byl velkým svátkem pionýrů. Konalo se slavnostní shromáždění k 5. výročí
založení Pionýrské organisace. Na programu slavnostního shromáždění byla beseda tří
generací, na níž promluvil k mládeži s. Lud. Kubáň o životě mládeže dříve a nyní. Po
kulturním programu složilo 137 pionýrů naší školy slib věrnosti republice. (56% všech žáků
pionýrského věku). Po slavnosti sehráli pionýři divadelní hru „Krakonošova medicina“. Hra,
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jejíž podstatou bylo vyzdvižení poctivé práce, měla velký úspěch. – V neděli dne 25. dubna
bylo divadlo sehráno pro dospělé za pěkné účasti občanů.

Volby do NV
Dne 16. května 1954 se konaly volby do národních výborů. Byla to významná událost
v životě našeho národa, neboť do NV se dostanou noví lidé, nejlepší z nejlepších, příslušníci
Národní fronty, kteří povedou naše obce a celý národ ke krásným zítřkům. Je přirozené, že
celý učitelský sbor se zapojil do příprav voleb, aby tyto ukázaly jednotu všeho našeho
pracujícího lidu v úsilí o vybudování socialismu u nás a v boji o udržení světového míru.
Učitelský sbor provedl rozhovorem s občany i relacemi v rozhlase popularisaci volebního
zákona, který byl předložen občanům k diskusi před jeho vyhlášením 25. března 1954, dále
provedl rozhovor s navrženými kandidáty, aby funkci přijali, popularisaci členů, navržených
do NV bleskovkami i relacemi, výzdobu agitačního střediska a konečně výzdobu volební
místnosti a celé školy ke dni voleb. Volby dopadly v naší obci dobře, občané se skutečně
manifestačně dostavili k vykonání své vlastenecké povinnosti. Ze 17. volebních obvodů byli
v 16 navržení kandidáti zvoleni. V jednom obvodě, kde kandidát neprošel z toho důvodu, že
občané s ním nebyli řádně seznámeni, musely býti volby za 14 dnů opakovány. – Činnost
učitelského sboru byla oceněna předsedou MNV s. Omelkou i předsedou KSČ jako velmi
dobrá, o čemž svědčil i přípis MNV, zaslaný učitelskému sboru.

Okr. konf. KSČ
Ve dnech 20. – 21. března 1954 konala se v Luhačovicích okr. konference KSČ.
Okresnímu sekretariátu KSČ v Uh. Brodě byly k této příležitosti zaslány žákovské práce,
vyjádřující dík naší školní mládeže Komunistické straně za její úsilí o zlepšení života mládeže
a všech pracujících, za všestrannou péči o mládež a za veškeré úsilí o udržení a posílení
světového míru.

X. sjezd KSČ
Zasedání X. sjezdu KSČ ve dnech 11. – 13. června 1954 byla věnována všestranná
pozornost. Učitelský sbor v konferenci probral zvláště tu část referátu s. Novotného, kde
mluvil o nedostatcích v práci škol a v řízení školství a nastínil směrnice, dle kterých se musí
škola říditi, aby vychovávala mládež s všestranně rozvinutými duševními i tělesnými
schopnostmi.

Mezinár. události
S děním na mezinárodním jevišti byli žáci vždy přiměřeným způsobem seznamováni.
Bylo to hlavně stálé úsilí Sovětského svazu o udržení světového míru a vyřešení sporných
otázek mírovou cestou, časté noty západním kapitalistickým mocnostem, kterými podává
SSSR ruku k přátelství, ale současně varuje před nebezpečím nové války, za kterou by nesly
odpovědnost západní imperialistické velmoci. Berlínská konference ministrů zahraničních
věcí čtyř velmocí začátkem února a ženevská konference začátkem června za přítomnosti
zástupce Čínské lidové republiky, znamenaly velké vítězství SSSR a tím celého tábora míru,
o čemž svědčí zastavení války ve Vietnamu. V řešení německé otázky však dohody dosaženo
nebylo. Znovuvyzbrojení nacistické wehrmacht za pomoci USA, její zapojení do
Západoevropského vojenského paktu je hrozbou všem sousedům Německa a nepřispívá
k zmírnění mezinárodního napětí.
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Kroužky
Mimo vyučování pracovali žáci hlavně v kroužcích mladých mičurinců. Byla radost
pozorovati žáky II., III. a IV. třídy, jak pečlivě pod vedením svých učitelů obdělávali záhonky
u školy, zalévali, aby dosáhli co nejlepší úrody. Ve vyšších třídách vedla mičurinský kroužek
soudr. Marková. Obdělávali část zahrádky za Olšavou, kde pěstovali zeleninu, rajčata, soju,
čumízu a pod. Tento kroužek se zúčastnil soutěže mladých mičurinců a umístil se na výstavě
v Uh. Brodě v rámci okresu na 6. místě. Nejdůležitější bylo, že žáci už od mládí se učili
s láskou obdělávati půdu a hledati způsoby, jak docíliti co největších výnosů. Zemědělci se
zájmem tyto pokusy pozorovali.
Soudr. Jančaříková vedla kroužek zdravotnický, který žáci rádi navštěvovali. V rámci
kroužku byl uspořádán kurs „Buď připraven k zdravotnické obraně“ (.BPZO II.), na kterém
přednášel člen OV ČSČK s. Matějka ze Záhorovic. Kurs absolvovalo 48 žáků. – Zájmový
kroužek se přihlásil do celostátní soutěže o nejhezčí album k mezistátnímu dopisování. Žáci
s nadšením sbírali materiál do alba, aby seznámili pionýry v cizích zemích se životem na
našich školách. Byly to fotografie ze školení PZO II., z mičur. kroužku, závěr. zkoušek, při
hrách i zábavách. Velmi hezkou ukázkou byly naše kroje a ruční práce našich žaček.

Vyučování nábož.
Dle výnosu ministerstva školství nebude vyučováno náboženství v přípravném ročníku (I.
tř.) a v VIII. třídě. Rodiče žáků ostatních tříd mohou přihlásiti své děti do nepovinného
náboženství písemnou přihláškou do 8. září u ředitele školy. Z 239 žáků 2. – 7. post. ročníku
přihlásili rodiče do náboženství 226 žáků, 13 žáků nepřihlásili.

Škol. výlety
Koncem května vykonali učitelé školní výlety se žáky svých tříd. I. a II. třída provedly
vlastivědnou vycházku ke kyselce v Nezdenicích, spojenou s tábořením. Vedly soudr.
Turzová a Opatřilová. – Žáci III. – V. tř. vykonali exkursi do mičurinské pokusné stanice na
Velehradě, prohlédli si vykopávky a navštívili hrad Buchlov a zámek Buchlovice. Byly to
autokarové zájezdy pod vedením tř. uč. Polanské, Bárty a Ruličkové. – Žáci VI. třídy si
prohlédli na školním zájezdu pod vedením s. Švacha a s. Jančaříkové Ostravu a nové stavby
na Ostravsku, dále navštívili Pustevny a Radhošť. – VII. A a VIII. tř. navštívily Malou Fatru a
Oravu. Vedl s. Švach a s. Marková. – VII. B třída poznala krásy Demänovských jeskyň a
Nízkých Tater na autokarovém zájezdu pod vedením s. Marková a s. Procházky.

Den dětí
V neděli dne 6. června 1954 byl uspořádán na sportovním hřišti Den dětí, který byl
pěknou příležitostí k sblížení školy s rodiči.
Za pěkného počasí konal se v doprovodu dechové hudby průvod vesnicí, v němž se
střídaly cvičební úbory se slováckými kroji žaček nejvyšších ročníků, takže pohled na průvod
oku velmi lahodil. Na hřišti předvedli žáci od nejmenších do největších hry, tanečky, prostná
cvičení a moravskou besedu v krojích. Všichni návštěvníci byli naprosto spokojeni, nešetřili
potleskem a pochvalou. Všichni žáci byli poděleni cukrovím a sodovkou, takže i oni měli
radost. Byl to jeden ze zdařilých podniků, kterých na šumickém hřišti bývá celkem málo,
zvláště od jiných korporací.
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Závěr. zkoušky
Žáci VIII. třídy konali před propuštěním ze školy závěrečné zkoušky. Písemné zkoušky se
konaly ve dnech 14. a 15. června 1954, ústní zkoušky ve dnech 21. – 24. června 1954.
Zkušební komise měla toto složení: Zástupce ředitele Al. Černý jako předseda, ředitelka
národní školy v Rudicích Jar. Hynštová jako zástupce školské správy, třídní učitelka Lib.
Marková a zkoušející učitelé: Šustek, Švach, Procházka. Pozváni zástupci, kteří se dostavili:
Za MNV v Šumicích M. Bartošová a M. Tlachová, za MNV v Nezdenicích Č. Adamek a M.
Bednařík, za MNV v Rudicích Václ. Pešát.
Ze 43 žáků prospělo 10 žáků s vyznamenáním, ostatní prospěli. Dle hodnocení cizích
zástupců ukázali žáci při zkouškách pěkné výsledky, škola je pro život dobře připravila. Na
studie na školy III. stupně se hlásí 14 žáků, z toho 10 z rodin dělníků, 3 z rodin zemědělců a 1
chlapec z rodiny učitelské.

Prospěch žáků
14. června 1954 se konala klasifikační porada o prospěchu žáků 1. – 7. post. ročníku.
Z 279 žáků neprospělo 11 žáků, t. j. 3,9%. Z toho v 6. a 7. post. roč. je 124 žáků, prospělo
s vyznamenáním 31 žáků, t. j. 25%, neprospělo 7 žáků, t. j. 5,5%.

Ukončení škol. roku
Školní rok 1953/54 byl slavnostně ukončen dne 26. června 1954. Práce za II. pololetí byla
zhodnocena na společném shromáždění zástupcem ředitele školy, kde byli žáci vyzváni
k slušnému chování o prázdninách. Po zapění Písně práce rozešli se žáci do svých tříd a po
rozdání vysvědčení odebrali se do svých domovů. – Učitelský sbor se scházel do konce
června ve škole, aby dokončil všechny písemné práce a zhodnotil svou práci za uplynulý
školní rok. Od 1. července odcházejí učitelé na prázdniny, jednak aby vyčerpali svou
dovolenou, jednak aby studiem nových osnov a učebnic připravili se k úspěšné práci v dalším
školním roce.
V Šumicích v říjnu 1954.
Petr Marek.
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Školní rok 1954 – 55.
Přípravy na šk. rok
Dne 26. srpna 1954 scházejí se učitelé ve škole, aby dokončili přípravy k přivítání dětí
dne 1. září 1954 při slavnostním zahájení nového školního roku. Do nového škol. roku
vstupuje učitelstvo za podstatně lepších okolností. Byly vydány nové osnovy a nové učebnice,
které budou bezpečným vodítkem učitelům v jejich práci při výchově nového člověka. Nové
učebnice usnadní práci žákům a jistě přispějí ku zlepšení prospěchu. – O prázdninách
zúčastnili se učitelé krajských kursů pro seznámení se s prací dle nových učebních osnov a
nových učebnic. Pro nižší stupeň navštěvovala kurs s. Turzová pro jazyk český, s. Polanská
pro matematiku. Pro vyšší stupeň s. Marková pro biologii, s. Černý pro jazyk český, s.
Jančaříková pro země-dějepis.
Ve dnech 27. a 28. srpna 1954 zúčastnili se všichni učitelé pracovní porady všeho
učitelstva v Uh. Brodě, kde byli seznámeni s úkoly, které mají splniti v novém školním roce.

Zahájení šk. roku.
Školní rok 1954/55 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1954. Žáci 1. – 5. post. roč. se
shromáždili v jedné učebně a promluvila k nim s. Turzová, žáci 6. – 8. post. roč. v druhé
učebně a promluvil k nim s. Černý. K zahájení se dostavil okr. šk. insp. s. Kolísek, který
rovněž promluvil k žákům 6. – 8. post. ročníku o významu školní práce. Po ukončení
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společného zahájení rozešli se žáci do svých tříd, kde za dozoru třídních učitelů vyslechli
z rozhlasu projev ministra školství.
Ředitel školy Petr Marek byl ještě začátkem škol. roku na léčení v lázních Poděbradech,
službu nastoupil až dne 17. října 1954. Po dobu jeho nepřítomnosti vedl správce školy jeho
zástupce Al. Černý. Poněvadž na vyšším stupni přibývá jedna třída, byli na školu nově
ustanoveni učitelé Al. Šimoník a M. Novotná.

Životopisy nových učitelů
Alois Šimoník narodil se 5. června 1902 v Nezdenicích. Studoval na reálce v Uh. Brodě,
kde v r. 1922 maturoval. Doplňovací zkoušku uč. dospělosti vykonal r. 1923 v Přerově,
způsobilosti r. 1925 ve Slez. Ostravě. V roce 1927 vykonal odb. zkoušku pro školy II. stupně
ze III. odboru (matem., kresl., rýsování, psaní).
V učitelské službě je nepřetržitě od 1. prosince 1922. Vyučoval na obecné škole
v Hynkově, okr. Olomouc, po vykonání odb. zkoušky na měšťanských (později středních)
školách ve Šternberku, Náměští na Hané, Zlíně, Bratislavě, Bojkovicích a Strání, odkud
přešel dne 1. září 1954 na osmiletou střední školu v Šumicích. V roce 1935 se oženil a bydlí
s manželkou a dvěma dětmi ve svém domku v Nezdenicích.
Marie Novotná nar. 27. 1. 1922 v Pitíně. Studovala na uč. ústavě v Olomouci a Val.
Meziříčí, kde r. 1941 maturovala. Učitelskou dráhu započala dne 1. března 1942 na národní
škole v Pitíně. Dále pak působila na nár. školách v Šanově, Rokytnici, Lačnově, Lipové a
Slavičíně, dále pak ve St. Hrozenkově, Žítkové a Vápenicích. V roce 1946 vykonala
odbornou zkoušku z jaz. českého, zeměpisu a těl. výchovy. Od 1. prosince 1946 byla
ustanovena na střední škole ve Slavičíně, 1. 9. 1947 na stř. škole v Luhačovicích, 1. 9. 1953
jako zástupce ředitele ve Vlčnově a od 1. 9. 1954 byla ustanovena na zdejší škole.

Stav žactva
Stav žactva:
I. tř.

16 chl., 15 děvč. = 31 žáků. Tř. uč. Ruličková

II. tř.

19 "

10 "

= 29

"

"

" Turzová

III. tř.

14 "

14 "

= 28

"

"

" Opatřilová

IV. tř.

17 "

13 "

= 30

"

"

" Polanská

V. "

21 "

19 "

= 40

"

"

" Bárta

1. – 5. p. r. 87 chl., 71 děv. = 158 žáků
VI. A tř. 12 chl., 16 děv. = 28 žáků. Tř. uč. Novotná
VI. B tř. 17 "

11 "

= 28

"

" " Šimoník

VII. A tř. 12 "

16 "

= 28

"

"

" Švach

VII. B tř. 14 "

14 "

= 28

"

"

" Marková

VIII.A tř. 14 " 13 "

= 27

"

"

" Procházka

VIII.B tř. 12 " 16 "

= 28

"

"

" Jančaříková
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6. – 8. p. r. 81 chl., 86 děv. = 167 žáků
Celkem 168 chl., 157 děv = 325 žáků
Protože na vyšším stupni přibyla jedna třída, je pro 11 tříd pouze 9 učeben, takže třídy II.,
III., IV. a V. budou míti střídavé polodenní vyučování.

Výstava prací MM
Koncem září zúčastnili se žáci mičurinského kroužku pod vedením s. Markové okresní
výstavky prací mladých mičurinců. Svými výpěstky na pokusném poli, které na výstavce
vystavovali, umístili se na šestém místě mezi školami v okrese, což jim jistě bude pobídkou
ke zlepšení práce za účelem dosažení ještě lepších výsledků.

Měsíc čsl. – sov. přátelství
Letos již po čtvrté byl dne 7. listopadu zahájen v celé naší vlasti Měsíc čsl. – sov.
přátelství. Pod heslem „Se Sovětským svazem za vybudování socialismu v naší vlasti byl
všechen náš lid seznamován se životem občanů prvního social. státu světa, s jejich
pracovními metodami, poměrem k práci a jejími výsledky, s kulturním životem a pod.
Život školy byl zaměřen tak, aby žáci pochopili a prožívali velký význam našeho
spojenectví se Sovětským svazem. Letos měl Měsíc čsl. – sov. přátelství tím větší význam,
neboť byl nástupem k oslavám 10. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Žáci se
zúčastnili Štafety míru a přátelství dne 6. listopadu, předvedli hodnotný kulturní program
k oslavě Říjnové revoluce, byli seznamováni se životem sov. lidé relacemi ve školním
rozhlase, čtenářskými besedami o sovětských knihách, návštěvou sov. filmů a pod.

Oslavy
Rovněž každoroční oslavy a vzpomínky při významných dnech škola připravila. Byla to
oslava 70. narozenin pres. Ant. Zápotockého dne 19. prosince, besídka s Dědou Mrázem dne
22. prosince, vzpomínka vítězného února, pietní vzpomínky na výročí úmrtí J. V. Stalina a Kl.
Gottwalda, MDŽ, MDD atd.

Volby do NS
Dne 28. listopadu 1954 se konaly volby do Národního shromáždění. Učitelský sbor hned
počátkem škol. roku si vypracoval plán činnosti v předvolebním období. Popularisoval nový
volební zákon rozhovory s občany, relacemi do místního rozhlasu, ve dvojicích získával
občany pro volbu navržených kandidátů a pod. Dále se postaral uč. sbor o řádnou výzdobu
volební místnosti (třídy) a celé školy, pionýři vystoupili s kult. vložkou. Na zdárném výsledku
voleb v naší obci měli učitelé velký kus záslužné práce.

Mezinárodní události
Rovněž dění na mezinárodním poli nezůstalo školou bez povšimnutí a žáci byli
přístupným způsobem v důležitých událostech informováni. Velkou pozornost vzbudila
v listopadu nota Sov. svazu vládám všech států v Evropě, Anglii a USA o svolání
celoevropské konference, která by jednala o otázce vytvoření kolektivní bezpečnosti
v Evropě. Žáci byli o významu takové konference informováni ředitelem na společném
shromáždění dne 15. 11., z něhož poslali dopis státnímu rozhlasu v Praze, v němž se připojují
k milionům mírumilovných lidí na celém světě a žádají o svolání Celoevropské mírové
konference. Konference se konala ve dnech 29. listopadu až 2. prosince v Moskvě za účasti
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ČSR, Polska, NDR, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Albánie. Projevila se tu společná
vůle všech zúčastněných států udržeti za každou cenu mír a společně se postaviti proti
možnému útočníku.
Na jaře ve dnech 11. – 14. května 1955 konalo se zasedání Varšavské konference
evropských států o zajištění míru a bezpečnosti v Evropě, které se zúčastnily: SSSR, ČSR,
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NDR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Albánie. Jako pozorovatel se zúčastnil
konference také zástupce ČSR. Výsledkem jednání byla Smlouva o přátelské spolupráci a
vzájemné pomoci zúčastněných států. Aby byla obranná schopnost co největší, bylo
vytvořeno společné vedení ozbrojených sil.

Nové osnovy.
Nové osnovy a učebnice byly všemi učiteli netrpělivě očekávány. Po jejich prostudování
přijali je učitelé s různými pocity. Některé považovali za velmi dobré, jiné je zarážely svou
obsáhlostí a náročností na žáky. Hodně se mezi učiteli i rodiči mluvilo o učebnicích
matematiky. Z práce během škol. roku možno říci, že učiva v učebnicích je příliš mnoho, žáci
je nemohou zvládnouti, což potvrdili i vlivní školští pracovníci, i sám ministr školství Dr
Kahuda. O pololetí vydává ministerstvo školství metodické dopisy k jednotlivým předmětům,
poukazuje na partie důležité a méně důležité, čímž usnadňuje práci učitelů v 2. pololetí.
Rovněž vydáním metodických průvodců k jednotlivým učebnicím byl učitelům naznačen
způsob, jak se na tu kterou partii učiva zaměřiti, což velmi přispělo k úspěšné práci
v jednotlivých předmětech. Vcelku lze říci, že i se svými určitými nedostatky byly učebnice
velmi dobrým pomocníkem v práci učitelům i žákům.

Pion. organ.
Pionýrské organisaci byla po celý rok věnována náležitá péče. Ze žáků 3. – 7. post. roč.
bylo 119 šátkovaných pionýrů, což je 57%. Schůzky navštěvovali ochotně a pravidelně,
pokud se dostavovali vedoucí jednotlivých oddílů. Vedoucími byli vesměs studující
jedenáctiletky a VHŠ, kteří mnohdy pro nutnou vlastní práci se do schůzky nedostavili, čímž
byla práce narušena. Na nedostatek schopných a ochotných vedoucích naráží hlavně činnost
pionýrské organisace. Zatím se nedá říci, že by PO byla pomocníkem školy v boji proti
propadání žactva a zlepšení kázně.
Z 55 žáků osmých tříd se přihlásilo 53 do ČSM. Tato mladá skupina ČSM rovněž
neprokázala nějakou lepší činnost pro nedostatek schopných vedoucích.

Snížení cen.
Usnesením strany a vlády bylo provedeno od 1. dubna 1955 další snížení maloobchodních
cen spotřebního zboží. Snížení cen bylo provedeno u více než 16 tisíc druhů zboží a
obyvatelstvo tím získá v průběhu jednoho roku při nákupu zboží asi 1,3 miliardy Kč. Toto
další zlepšení životní úrovně pracujících je výsledkem pracovního úsilí dělníků na všech
závodech a důkazem správnosti politiky naší strany a vlády. Jestliže nemohly býti sníženy
ceny masa, másla, chleba aj. potravin, stalo se tak proto, že zemědělská výroba zůstává
v soukromé výrobě pozadu za výrobou průmyslovou.

10. výročí osvobození
Už celý měsíc duben byl věnován událostem před 10 lety, kdy se fronta blížila a místa
blízkého okolí byla osvobozována. V posledním týdnu dubna byly žákům ředitelem školy
čteny ukázky ze školní kroniky, kde události podrobně zachytil tehdejší ředitel Jar. Šebestík.
V těchto dnech bylo přikročeno k úpravě okolí školy a k výzdobě celé školy, která k 1. máji a
9. květnu měla oblek skutečně slavnostní. Žáci se svými učiteli se zúčastnili lampionového
průvodu v předvečer 1. máje, dále byli účastni oslav 1. máje v Uh. Brodě a Bojkovicích.
Vlastní oslava 10. výročí osvobození byla uspořádána 7. května ve škole, příští den pak
předvedli žáci bohatou kulturní vložku při veřejných oslavách ve farní dvoraně, kde byl
přítomen poslanec s. Jurčík ze ZPS v Uh. Brodě. Na výzvu ředitele školy ozdobili žáci ve
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velké většině okna svých domů, takže celá vesnice měla u příležitosti 10. výročí osvobození
naší vlasti Rudou armádou opravdu slavnostní ráz.

I. celostátní spartakiáda
Již od počátku škol. roku žila škola v přípravě žáků na I. celostátní spartakiádu, které byly
věnovány hodiny tělesné výchovy a některé hodiny mimo vyučování. Děti od nejmenších do
největších se těšily na neděli 22. května, kdy byla na sportovním hřišti předvedena místní
spartakiáda. 84 žáků 1. – 3. post. ročníku cvičilo „Zlatou bránu“, 54 žáků 4. a 5. post. ročníku
předvedlo cvičení s krychlemi „Budujeme“, dále žáci 6. – 8. post. ročníku v počtu 160
zacvičili společná prostná. Dobré výkony všech cvičících byly ukázkou pečlivého nácviku
žáků, kteří pod vedením svých učitelů ukázali, že i za velmi ztížených podmínek je možno
dosáhnouti pěkných výsledků.
Kromě cvičení prostných předvedli chlapci pěkné ukázky cvičení s lavičkami a rej na
kolech, dále pak různosti, krojovaná děvčata zakončila pěti koly Moravské besedy. Přes velmi
chladné počasí bez slunečního svitu byla návštěva pěkná (asi 500 osob) a všichni byli
stoprocentně spokojeni, o čemž svědčil častý radostný potlesk. Možno říci, že v takovém
rozsahu cvičení v Šumicích ještě nebylo. Všechny děti byly odměněny cukrovím a sodovkou,
při čemž velmi ochotně vypomohly matky ze Sdružení rodičů a přátel školy. Čistý výtěžek
2 530 Kčs byl věnován žákům na spartakiádu v okrese, v kraji a v Praze, zbytek na školní
výlety.
Na okresní spartakiádě v Uh. Brodě dne 5. června cvičilo 40 našich žáků 6. – 8. p. roč., do
Prahy pak odjely ke cvičení na I. CS devítka chlapců a devítka děvčat. Dle zpráv a dle ukázek
z I. CS v časopisech byla tato svou mohutností krásnou ukázkou zdraví a připraveností naší
mládeže a svým rozsahem předčila vše, co kdy Praha viděla. Byla to krásná oslava 10. výročí
maší vlasti RA. Žáci naší školy cvičili v Praze při vystoupení dne 24. června. Až na nepatrné
žaludeční potíže měli se v Praze velmi dobře a pobyt v Praze zanechal ve všech mohutný
dojem, který jim zůstane v paměti po celý život.

Výstavka prací MT
Pod vedením s. učitele Švacha pracovaly v VIII. třídě kroužky mladých techniků, ve
kterých žáci zhotovovali hlavně pomůcky z učiva jejich ročníku. Nejzdařilejší věci byly
vystaveny od 2. do 6. května ve škole, těšily se velkému zájmu žáků a jistě jim budou
pobídkou k následování. Od 7. května byly věci vystaveny na okresní přehlídce prací mladých
techniků, kde byly práce našich žáků hodnoceny jako jedny z nejlepších, kroužek obdržel
Čestné uznání a odměnu jednu vrtačku na železo. Po okresní přehlídce byly některé věci
odeslány na krajskou přehlídku v Gottwaldově.

Závěrečné zkoušky
Žáci osmých tříd vykonali závěrečné zkoušky před zkušebními komisemi, jejichž členy
byli: Pro VIII. A tř.: Ředitel školy Petr Marek jako předseda, řed. nár. školy v Rudicích Jar.
Hynštová jako zástupce škol. odboru, třídní učitel Jar. Procházka a zkoušející učitelé:
Šimoník, Šustek, Marková, Švach, Jančaříková.
Pro VIII. B třídu: Zástupce ředitele Al. Černý jako předseda, učitel nár. školy v Těšově
Ant. Kandrnál jako zástupce škol. odboru, třídní učit. A. Jančaříková a zkoušející učitelé jako
v VIII. A třídě.
Písemné zkoušky byly konány 30. a 31. května 1955. Themata byla vhodně volena a
hlavně v matematice byla přiměřena vyspělosti žáků
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Ústní zkoušky byly konány 7. – 9. června 1955. Při konečném hodnocení prospělo z 55
žáků obou tříd 15 žáků s vyznamenáním, ostatní prospěli. Zástupci ONV byly vědomosti žáků
hodnoceny kladně.
Na školy III. stupně odchází 18 žáků: jedenáctiletka 5, HŠ dvouletá 4, HŠ čtyřletá 2, PŠ
pro národní 1, PŠ pro mateřské 1, zeměd. účetní 2, VPŠ stroj. 2, VPŠ stavební 1. Ostatní žáci
se hlásí do různých oborů, 13 zůstává v zemědělství buď doma nebo půjdou do zeměd. škol.

Ukončení škol. roku
Školní rok 1954/55 byl ukončen 18. června 1955. Vyučování bylo zkráceno pro účast
žáků na I. CS, jejichž hlavní dny byly v týdnu od 20. do 25. června 1955. – Na společném
shromáždění dne 18. června zhodnotil ředitel školy práci za celý školní rok, vyzvedl pěknou
práci těch žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, poukázal na nedostatky, kterých bude nutno
se napříště vyvarovati, nastínil povinnosti žáků o prázdninách, vyzval je k slušnému chování a
s přáním pěkných prázdnin propustil ze školy.
Učitelský sbor ve dvou dnech zhodnotil po všech stránkách svou celoroční práci, aby se
pak 8 týdnů odebral na řádnou dovolenou. Zbytek prázdnin věnoval každý jednotlivec pracím
na různých pracovištích, 24. srpna se pak všichni opět sejdou ve škole k přípravě nástupu do
nového školního roku.

Ženevská konference
Dne 18. července 1955 sešla se v Ženevě konference šéfů vlád čtyř mocností – SSSR,
USA, Velké Britanie a Francie, která se sešla za účelem zmírnění mezinárodního napětí,
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ukončení studené války a hledání cesty ku vzájemnému porozumění. V čele delegací byli:
předseda Rady ministrů N. A. Bulganin, president D. Eisenhower, min. předseda A. Eden a
min. předseda E. Faure. Průběhem jednání se ukázalo, že zástupci všech zúčastněných států
jsou si vědomi odpovědnosti za udržení světového míru a přes všechny nesnáze v řešení
závažných problémů, které stojí v cestě, jsou ochotni tyto problémy řešiti mírovou cestou.
Celý průběh jednání i závěrečné komuniké znamenaly pro celý svět ulehčení, neboť nové
ovzduší jednání v Ženevě zmírnilo mezinárodní napětí, vytyčilo směrnice pro jednání
ministrů zahraničí těchže států, kteří se sejdou v říjnu t. r., aby našli cestu k řešení závažných
otázek. Podaří-li se toho dosáhnouti, bude ženevská konference šéfů vlád vskutku konferencí
historickou.
V Šumicích v srpnu 1955
Petr Marek

.
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Školní rok 1955 – 56.
Přípravy k zahájení.
Po vyčerpání dovolené scházejí se učitelé dne 24. srpna 1955 ve škole, aby se připravili
k zahájení nového školního roku. Společně prostudovali a prodiskutovali Usnesení ÚV KSČ
z června 1955 o zvýšení úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství, které bude
hlavní směrnicí pro školní práci v nastávajícím školním roce. Veškeré úsilí učitelů bude
směřovati k tomu, aby vědomosti žáků byly trvalé, hluboké a neformální, aby se procento
propadajících žáků zmenšilo na míru co nejmenší, aby se zlepšila činost pionýrské organisace
atd. Velká pozornost bude věnována výběru základního učiva, které bude důkladně
procvičováno na úkor poznatků méně podstatných, kterých je v učebnicích hlavně vyšších
ročníků velmi mnoho a vyspělosti žáků nepřiměřených. Usnesení ÚV KSČ považují učitelé
za velkou pomoc při jejich odpovědné práci při výučbě a výchově mladého pokolení
v socialistickém státě.

Zahájení škol. roku.
Školní rok 1955/56 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1956. Žáci se shromáždili ve svých
třídách, kde pod dozorem třídních učitelů vyslechli projev ministra školství dr. Fr. Kahudy.
Po projevu se žáci 2. – 5. post. ročníku shromáždili v jedné třídě, kde k nim promluvil
zástupce ředitele s. Al. Černý. Tito žáci pak přivítali mezi sebou nejmenší kamarády z I. třídy,
kteří k nim byli v doprovodu maminek a třídní učitelky přivedeni. – Žáci 6. – 8. post. roč. se
shromáždili v jiné třídě, kde k nim promluvil o povinnostech v nastávajícím školním roce
ředitel školy a zástupce KNV s. Jašková, která se k zahájení školního roku na zdejší školu
dostavila. Po slavnostním zahájení rozešli se žáci opět do svých tříd, kde jim byly rozdány
učebnice, žákovské knížky a třídními učiteli byly dány patřičné pokyny.

Stav žactva. Třídnictví.
Stav žactva, přidělení tříd.
I. tř.

12 chl.,

14 děvč.

=

26 žáků. Tř. uč. Al. Turzová

II. "

14 "

17

"

=

31

"

"

"

J. Ruličková

III. "

20 "

9

"

=

29

"

"

"

Fr. Bárta

IV. "

13 "

14

"

=

27

"

"

"

A. Opatřilová

V. "

17 "

14

"

=

31

"

"

" M. Polanská

VI.A "

16 "

15

"

=

31

"

"

" Jos. Šustek

VI.B "

17 "

14

"

=

31

"

"

" A. Jančaříková

VII.A "

14 "

14

"

=

28

"

"

" M. Novotná

VII.B "

15 "

12

"

=

27

"

"

" Al. Šimoník

VIII.

17 "

26

"

=

43

"

"

"

L. Marková

Počet tříd zůstává nezměněn, rovněž učitelský sbor zůstává ve stejném složení jako v roce
minulém. Pro nedostatek učeben budou míti třídy III. a IV. střídavé vyučování.

Měsíc čsl. – sov. přátelství.
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Měsícem čsl. – sov. přátelství byly ukončeny oslavy 10. výročí osvobození naší vlasti
RA. Zahájením Měsíce byla oslava 38. výročí Velké říjnové revoluce, uspořádána 5. listopadu
ve 20 hod. v sále kina. Po projevu ředitele školy předvedli žáci kulturní pásmo, načež byl
promítnut sovětský film Vesnický lékař. – Během Měsíce čsl. – sov. přátelství byly
předneseny učiteli i žáky tři relace do místního rozhlasu, byla uspořádána výstavka sovětské
literatury, s. Turzová uspořádala s dětmi i dospělými besedu o Sejmuškinově knize „Žil jsem
na Čukotce“, s. Šustek na žákovském shromáždění přednesl několik ruských pohádek. Žáci
vyšších tříd se zúčastnili 7. listopadu Poselství míru a přátelství přes zdejší vesnici.

Mezinár. události.
27. října byla v Paláci národů v Ženevě zahájena konference ministrů zahraničních věcí
čtyř velmocí. Zástupci SSSR, USA, Velké Britanie a Francie se sešli, aby dle směrnic šéfů
svých vlád, vypracovaných při jednání v Ženevě v červenci letošního roku, projednali otázku
evropské bezpečnosti, sjednocení Německa, otázku odzbrojení a otázku rozvoje styků mezi
Východem a Západem. Pozornost národů celého světa byla obrácena k tomuto jednání, od
kterého se očekávalo zmírnění mezinárodního napětí. Během jednání se však neprojevilo
dostatek dobré vůle, podnětné návrhy zástupce Sovětského svazu zůstaly osamoceny a tak se
ministři rozcházejí, aniž byli dosáhli podstatné dohody v hlavních rysech svého jednání – a
svět je vcelku zklamán. Hledají se však nové cesty k vzájemnému sbližení a odstranění t. zv.
studené války, oč největší zásluhu mají státníci Sovětského svazu. Během roku se uskutečnilo
mnoho vzájemných státnických návštěv, které je těžko všechny vyjmenovat, ale které
všechny měly vliv na zmírnění mezinárodního napětí. K nejdůležitějším jistě patří cesta
předsedy rady ministrů Sov. svazu Bulganina a člena presidia Nejvyššího sovětu Chruščeva
po Indii, Burmě, Afganistanu, kde všude byli vítáni až milionovými dary občanů, dále pak
návštěva presidenta republiky Jugoslavie Tita v Sov. svazu, která překlenula roztržku ve
vzájemných vztazích těchto dvou bratrských národů.

Druhá pětiletka.
1. lednem 1956 byla vyhlášena v našem státě druhá pětiletka. Na prahu nového roku přál
pres. republiky Ant. Zápotocký všem pracujícím mnoho úspěchů v r. 1956. Řekl, že s hrdostí
vstupujeme do druhé pětiletky s nadějí, že za dalších pět let učiníme život radostnější a
postoupíme kupředu v budování socialismu.
Ve škole byl proveden nástup do druhé pětiletky na slavnostním shromáždění žáků dne 3.
ledna 1956. Ředitel školy pohovořil o úkolech, které nás čekají v novém pětiletém plánu,
vyzval žáky, aby svou pílí a nadšením v práci následovali pracující na závodech, aby nabyli
co nejvíce vědomostí a znalostí, kterých by mohli uplatniti jako mladí budovatelé tam, kde je
život postaví.

Veřejná schůze s obč.
Aby byl zvýšen zájem veřejnosti o školu, byla konána dne 19. února 1956 v pohostinství
u Hřibů veřejná schůze s občany, na níž byla zhodnocena práce školy za uplynulé pololetí a
vytyčeny úkoly pro další období. Schůze byla zahájena vhodnou kulturní vložkou školních
dětí, pak o úkolech školy promluvil zástupce ředitele s. Černý.
Ředitel školy byl toho času na léčení v nemocnici v Gottwaldově. Veřejná schůze byla
konána za přítomnosti poslance s. Jurčíka, který promluvil o státním rozpočtu a poukázal na
velké částky věnované na školství a kulturu. Schůze byla navštívena asi 200 občanů a po
referátech se rozpředla živá diskuse.
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Den učitelů.
Letos po druhé v dějinách školství scházejí se učitelé celého státu 28. března, v den
narozenin učitele národů J. A. Komenského, aby v tento významný den, který byl nazván
„Dnem učitelů“, přijali projevy veřejnosti, rodičů i dětí. Slova uznání za odpovědnou a
vyčerpávající školní práci naplňují učitele vnitřním uspokojením a hrdostí nad tím, že žijí
v době, kdy národ tak vysoko oceňuje učitelské poslání. Uvědomují si však velkou
odpovědnost za výchovu člověka pro socialistickou společnost. – V tento významný den
obdrželi z našeho okresu titul zasloužilý učitel soudr. Vl. Matěj, ředitel národní školy
v Záhorovicích a s. Frant. Jurča, zástupce ředitele osmiletky v Uh. Brodě. Titul vzorná
učitelka obdržely s. Věra Nováčková, učitelka osmiletky v Bánově a s. Marie Manišová,
učitelka osmiletky v Bojkovicích.

XX. sjezd KSSS.
Dne 14. února 1956 byl zahájen v Moskvě v Kremelském paláci XX. Sjezd KSSS, který
zahájil novou etapu v tvůrčím rozvoji marxismu – leninismu, podal hluboký rozbor soudobé
mezinárodní i vnitřní situace, vyzbrojil komunistickou stranu a všechen sovětský lid
velkolepým plánem dalšího boje za vybudování komunismu, otevřel všem stranám dělnické
třídy nové perspektivy společných akcí na odvrácení hrozby nové války, za zájmy pracujících.
Tento sjezd se vyznačuje hlavně tím, že strana rozhodně vystoupila proti kultu osobnosti a
jeho důsledkům, otevřeně kritisovala chyby, k nímž tento kult vedl. Kritisována byla osobnost
s. Stalina, který soustřeďoval ve svých rukou rozsáhlou moc a nedovedl ji vždy dosti
obezřetně užívat. S jeho jménem se začaly nesprávně spojovat všechny úspěchy, dosažené
komunistickou stranou, všechna vítězství, dosažená hlavně za Velké vlastenecké války RA.
S uznáním velkých zásluh J. V. Stalina odhalil sjezd ostře jeho chyby a vyzval celou stranu,
aby se vyvarovala opakování takových jevů, aby rozhodně vymýtila nezdravé důsledky,
k nimž tyto chyby vedly. Odsouzení kultu osobnosti a nová linie XX. sjezdu měla vliv na
život v naší republice a ve všech lidově demokratických státech. Hlavně byla rozšířena živá
kritika za účelem ozdravění života, v odstranění chyb na všech úsecích. S poukazem na kult
osobnosti byl zbaven své funkce ministra nár. obrany generál armády Al. Čepička.

Nový oši.
Začátkem školního roku byl okres uhrskobrodský rozdělen na dva inspekční obvody. Na
naši školu dohlíží nově jmenovaný okr. školní, inspektor Zdeněk Rárna, který byl do svého
jmenování zástupcem ředitele osmiletky v Bojkovicích.

Inspekce.
Inspekci naší školy provedl ve dnech 20. až 23. března 1956 za spolupráce ředitele
osmiletky v Bojkovicích s. Götze, který byl přítomen v hodinách ruštiny. Soudruh inspektor
navštívil všechny vyučující ve vyučovacích hodinách, provedl rozbor zhlédnutých hodin,
široce pohovořil s ředitelem a zástupcem a pak ve společné poradě rozebral celou práci školy,
vyzvedl pěknou práci, upozornil na chyby a nedostatky, kterých se musíme v příští práci
vyvarovati.

Oslavy, vzpomínky.
Jako každoročně i letos bylo na škole vzpomenuto všech významných událostí a výročí.
Jednou z nejrozsáhlejších akcí byla slavnost Mezinárodního dne dětí, uspořádána za
spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy dne 3. června 1956 na sportovním hřišti. Matky dětí
se do přípravy ochotně zapojily, pomáhaly při šití papírových kostýmů a provedly mezi
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občany sbírku pro zakoupení uzenek a cukroví pro děti. Za pěkného počasí byl uspořádán
průvod masek vesnicí a možno říci, že Šumičané ještě něco takového neviděli. Děti 1.- 5.
post. ročníku představovaly různé druhy květů, které pak při svém reji na zeleném trávníku
hřiště tvořily půvabný obraz. Děti 6. – 8. post. roč. představovaly v krojích různé národy,
které touží po vzájemném spolužití v míru a pokoji. Jejich společný tanec na cvičišti byl
obecenstvem velmi příznivě přijat. Program byl doplněn tělcvičnými čísly nižších i vyšších
ročníků ze spartakiády.

Divadlo.
5. května sehráli žáci divadelní hru „Popelka“, odpoledne pro děti, večer pro dospělé.
Divadelní hru nacvičila s. Polanská a s. Černý, scénu připravil s. Šimoník. Jednotlivé úlohy
byly dobře obsazeny, žáci hráli pěkně a malí i velcí návštěvníci byli spokojeni. Čistý výtěžek
1200 Kč byl věnován dětem na školní výlety.

Závěrečné zkoušky.
Závěrečné zkoušky vykonal 43 žáků VIII. třídy. Písemné zkoušky z jazyka českého a
matematiky byly konány 10. a 11. června, ústní zkoušky ve dnech 17. – 20. června 1956. Jako
zástupce školského odboru ONV byl při zkouškách přítomen s. Al. Husták, ředitel národní
školy v Nezdenicích. Dne 19. června odpoledne byl při zkouškách přítomen s. Alex. Misař,
pracovník krajského ústavu pro další vzdělání učitelů v Gottwaldově. – Průběh zkoušek byl
plynulý, žáci přistupovali ke zkouškám beze strachu a dobře přepraveni. I slabší žáci
vykazovali lepší výsledky než během školního roku a byli hodnoceni lepší známkou, čímž
dokázali, že se ke zkouškám připravovali s velikou pílí a s vědomím plné odpovědnosti.
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Z 43 žáků při závěrečných zkouškách prospělo 17 s vyznamenáním, ostatní prospěli. 17
žáků odchází na školy III. stupně: 6 na jedenáctiletku, 6 na HŠ dvouletou, 2 na VHŠ čtyřletou,
1 na PŠ, pro učitelky mateřských škol, 1 na PŠ pro učitele národních škol, 1 na zdravotní
školu. U přijímací zkoušky všichni obstáli a všichni byli přijati. Ostatní žáci byli zařazeni do
státních učilišť, do učebního poměru, někteří zůstávají doma v zemědělství a několik děvčat
jde přímo do pracovního poměru ve Svitu v Gottwaldově.

Zápis do I. třídy.
Zápis do I. post. ročníku na škol. rok 1956/57 byl vykonán dne 5. února 1956. Dle výnosu
MŠ ze dne 14. prosince 1955 byly zapsány děti, které se narodily do 31. srpna 1950. Děti
později narozené zapsány nebyly, neboť zkušenosti ukázaly, že takové děti nestačí buď hned
v 1. ročníku nebo v pozdějších ročnících starším spolužákům. Do 1. ročníku bylo zapsáno 18
dětí.

Ukončení škol. roku.
Školní rok 1955/56 byl ukončen dne 29. června 1956. Na společném shromáždění žáků 6.
– 8. post. ročníku zhodnotil ředitel školy práci za uplynulý školní rok, vyzvedl pěknou práci
žáků, poukázal však také na nedostatky, kterých se musíme v příštím školním roce
vyvarovati. Upozornil žáky na řádné chování o prázdninách, kladl na srdce slabším žákům a
hlavně těm, kteří mají povolenou opravnou zkoušku, aby si opakovali učivo, aby mohli po
vykonané zkoušce postoupiti do vyšší třídy. Přál všem dětem hodně zdraví a pěkné pohody,
aby si dobře odpočinuli , aby se pak mohli po prázdninách s chutí pustiti do práce. Po zapění
Písně práce rozešli se žáci do svých tříd, kde po rozdání vysvědčení byli propuštěni na
prázdniny.

Nová platová úprava.
30. června zúčastnili se učitelé celookresní schůze učitelů, kterou svolal Svaz
zaměstnanců školství hlavně za tím účelem, aby učitelé byli informováni o platové úpravě,
kterou vláda schválila dne 20. června 1956 a která vstoupí v platnost od 1. září 1956. Nová
platová úprava znamená nejen nový, důsledně socialistický mzdový systém, ale i podstatné
zvýšení úrovně nynějších učitelských platů. – Jelikož kvalita učitelovy práce závisí na
pedagogickém a odborném vzdělání a na délce pedagogické praxe, je základní plat učitelů
v odstupňován dle vzdělání a délky služby. – Nová úprava učitelských platů si vyžádá roční
náklad 233 milionů Kč. Je dalším důkazem, jak náš společenský řád pečuje o učitele a jak je i
materiálně zabezpečuje. Bude nyní na učitelích, aby se ještě odhodlaněji a důsledněji dali do
boje za vysokou úroveň našeho školství v naší lidově demokr. republice.
V Šumicích v srpnu 1956.
Petr Marek.
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Školní rok 1956 – 57.
Zahájení
Školní rok 1956/57 byl slavnostně zahájen dne 3. září 1956. Žáci nižších ročníků se
shromáždili v jedné třídě, kde k nim promluvil zástupce ředitele s. Černý, k žákům vyšších
tříd, shromážděným v jiné třídě, promluvil ředitel školy.
Učitelský sbor se sešel do školy už několik dní dříve, aby se členové důkladně seznámili
se směrnicemi, vydanými pro tento školní rok MŠK, aby si znovu důkladně prostudovali
Usnesení ÚV KSČ, osnovy a učebnice těch předmětů, kterým budou vyučovati. Velká
pozornost musí býti věnována nově zavedeným předmětům, a to ručním pracím v 1. – 3. post.
ročníku, kde se žáci naučí zacházeti s papírem, lepenkou, dřívky, plastelinou a pod. V 6. post.
roč. se zavádí jako nový předmět práce v dílnách a na škol. pozemku, kde budou žáci půl roku
zpracovávati pomoci jednoduchých nástrojů dřevo, drát, plech, druhou část roku pak
pracovati na pokusném pozemku. Chybou je, že pro tento předmět nemáme ve škole aspoň
nějakou provisorní dílnu, kde by se dalo vyučovati.

Parkety ve třídách.
Žáci se scházejí do školy prvně do upravených tříd, kde místo naolejovaných podlah byly
položeny během prázdnin parkety. Třídy tím velmi získaly na vzhledu a pobyt žáků v nich
bude příjemnější a radostnější. Peníze na opravu byly dány z prostředků KNV v Gottwaldově
na přímluvu s. Stan. Kubáně, staveb. technika, který s činiteli KNV přichází často do styku.
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Zvládnutí prací naráželo na velké potíže, jednak pro krátkost termínu během prázdnin, jednak
pro nedostatek materiálu na úpravu, která nebyla dříve plánována, konečně na nedostatek
parketářů. Přesto se však podařilo v hrubých rysech práce zvládnouti natolik, že 3. září mohlo
býti zahájeno pravidelné vyučování.

Počet žáků
Počet žáků ve třídách. Třídnictví.
I.

15

+

8

=

23.

Jin. Ruličková

II.

14

+

14

=

28

M. Polanská

III.

12

+

17

=

29

Fr. Bárta

IV.

18

+

10

=

28

Věra Součková

V.

14

+

14

=

28

Anež. Opatřilová

VI.A

16

+

14

=

30

M. Majzlíková

VI.B

16

+

13

=

29

Lib. Marková

VII.A

14

+

14

=

28

Jos. Šustek

VII.B

16

+

13

=

29

A. Jančaříková

VIII.

22

+

21

=

43

Al. Šimoník.

Učitel. sbor.
Na vlastní žádost odchází ze zdejší školy učit. Al. Turzová, která je ustanovena na
jedenáctileté stř. škole J. A. Komenského v Uh. Brodě. Poněvadž trvale bydlela v Uh. Brodě,
je pro ni toto přeložení zlepšením pracovních podmínek. Na uvolněné místo byla ustanovena
absolventka pedag. školy v Kroměříži Věra Součková. Narodila se 8. dubna 1937
v Bratislavě. V roce 1939 se rodiče přestěhovali do Luhačovic, kde jmenovaná navštěvovala
obecnou a měšťanskou školu. Ke studiu byla přijata na pedagogické gymnasium v Kroměříži,
kde po čtyřletém studiu maturovala v červnu 1956. Od 1. září 1956 byla ustanovena na zdejší
školu. Bydlí stále v Luhačovicích. V dubnu 1957 se provdala za inž. Karla Knotka
v Luhačovicích a převzala jméno Knotková.

Oslavy J. A. Komenského
Letošní rok má býti začátkem oslav velkého muže našeho národa, rodáka našeho kraje,
učitele národů J. A. Komenského. Oslavy mají býti zahájeny v 300. výročí amsterodámského
vydání souboru jeho spisů pod názvem Opera didaktika omnia. Ve větším měřítku byly
oslavy pořádány na našem okrese v Nivnici, kam byl přemístěn z Uh. Brodu pomník, který
byl postaven v dřívější době před školou v Uh. Brodě péčí učitelské jednoty.
V Uh. Brodě byly konány oslavy dne 21. října 1956 a byly rozděleny na dvě části.
Dopoledne bylo slavnostní otevření nově postavené jedenáctileté střední školy, která nese
název J. A. Komenského. Veliké množství lidí se této oslavy zúčastnilo, prohlédlo si školu a
přivítalo vládní činitele i zahraniční hosty. Odpoledne pak byl opět za přítomnosti velkého
množství lidí, významných osobností našeho státu i jiných států odhalen krásný pomník J. a.
Komenského před museem, které nese jeho jméno. Úprava celého prostranství kolem musea i
pomník sám je důstojnou poctou tomuto velikánu našeho národa.
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Mezinárod. události. Suez.
Školní rok byl zahájen v době, kdy na mezinárodním poli vyvrcholoval boj o Suez.
Dosavadní držitelé Suezu, hlavně bankéři z Anglie a Francie, nechtěli se smířiti s tím, že
egyptský president Násir se svou vládou Suezský průplav znárodnili. Politické jednání a
vyhrožování násilím vlád anglické a francouzské vedlo nakonec k přepadení Egypta. Francie
a Anglie přispěchaly prý chrániti Suez, zatím však svými leteckými jednotkami ničily
pokojná města, vraždily pokojné civilní obyvatelstvo, zatarasily Suez, prostě válka zuřila
v plném proudu. Egyptský lid se neohroženě postavil na odpor přesile, podporován pouze
morálně sousedními arabskými státy. OSN zasedala, usnášela se, zakazovala, ale trvalo dosti
dlouho, než agresoři uposlechli a stáhli svá vojska z egyptského území. Egypt přinesl velké
lidské i materielní oběti, přece však vyšel z boje vítězně a stal se pánem Suezu, který leží na
jeho území.

Maďarsko
Nebylo jistě bez zajímavosti, že ve stejnou dobu vznikly vážné nepokoje v Maďarsku.
Dne 23. října 1956 došlo v Maďarsku k pokusu reakčních sil o svržení lidově demokratického
zřízení a návrat Maďarska do starých kapitalistických poměrů. Kontrarevoluční síly,
podporované zahraniční reakcí, vyvolaly zmatek a bratrovražedný boj, ve kterém bylo
v pravém slova smyslu surově pobito mnoho nejlepších příslušníků dělnické třídy. Za zmatku
v zemi sjížděli se do Maďarska hlavně přes Rakousko bývalí vládci, s kterými si to pracující
lid už dříve vypořádal. Na dějišti objevují se jména Esterhazy, Mintzenty, dokonce Habsburk.
10 dní zmatků a bezpráví však otevřelo mnohým příslušníkům dělnické třídy oči. Utvořili
novou dělnicko-rolnickou vládu, v jejíž čelo byl postaven s. Jánoš Kadár. Ta se dne 3.
listopadu ujala moci, požádala na základě Varšavské smlouvy o pomoc sovětské jednotky
v zemi, které zasáhly proti kontrarevolučním silám a pomalu sjednaly v hlavním městě i celé
zemi klid. Rozbité továrny, domy i ulice, prázdné obchody, hlad a bída, tisíce uprchlíků za
hranice, to byl výsledek bratrovražedného boje. Lidově demokratické státy, v prvé řadě
Sovětský svaz a naše republika, přispěchaly s pomocí v dodávce potravin, léků, stavebního
materiálu a pod., aby se mohlo Maďarsko brzy vzpamatovati z utrpěných ran a nastoupiti opět
cestu k mírovému budování. Žáci a učitelský sbor naší školy přispěli na pomoc Maďarsku
obnosem 581 Kčs.

Oslavy.
Jako každoročně nezůstala škola ani letos stranou při celostátních oslavách a
vzpomínkách, ba možno říci, že ve velké většině byla jejich iniciátorem. Tak na podzim byly
to akce k Měsíci čsl. – sovětského přátelství, které byly zahájeny oslavou 39. výročí Velké
říjnové revoluce a ukončeny příchodem Dědy Mráze.

MDŽ
Velmi zdařilým podnikem byla oslava Mezinárodního dne žen, při kterém sál v t. zv.
dvoraně návštěvníkům nestačil a mnoho lidí muselo tentokráte zůstati venku. Program
k tomuto dni byl pečlivě delší dobu připravován a zaměřen tak, že všichni návštěvníci si
uvědomili význam tohoto svátku jako sjednocení všech žen různých národů v boji za udržení
světového míru.
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MDD
Mezinárodní den dětí byl uspořádán v menším měřítku než v letech předcházejících.
V sobotu 8. června shromáždili se žáci všech tříd na sportovním hřišti, kde každá třída
předvedla nějaký program. Odpoledne sehráli naši žáci pro děti divadelní hru Sirotek
v Radhošti. Žáci byli pohoštěni cukrovím a sodovkou, což připravily členky Výboru žen
z iniciativy hlavně s. Bož. Bartošové, členky ONV. V neděli byl žákům zdarma ve zdejším
kině promítnut dětský film, potom měli možnost zdarma se podívati na fotbalový zápas
zdejšího prvního mužstva, takže o zábavu měli postaráno.

Návštěvy delegací.
Uplynulý rok byl ve znamení silného boje za udržení světového míru. Lidově
demokratické státy upevňují svůj svazek vzájemnými návštěvami vládních činitelů. Tak naše
vládní delegace, vedená přes. Ant. Zápotockým, dlela od 25. – 29. ledna v Moskvě, zatím co
naši republiku navštívila od 8. do 16. července stranická a vládní delegace Sovět. svazu,
vedená N. S. Chruščovem a A. N. Bulganinem. Obě návštěvy měly ráz opravdu přátelský,
lidé sobě blízkých, jak bylo viděti z projevů hostí a nadšení obyvatelstva, které hosty na obou
stranách vítalo. I v zahraničí museli konstatovati, že přátelství mezi ČSR a SSSR je velmi
pevné, že oba národy bok po boku si přejí mír a budou dále kráčeti na cestě k budování
socialismu a komunismu.
Moskva stala se ve dnech 28. 7. – 11. 8. dostaveníčkem mládeže z celého světa, která se
zde navzájem lépe poznala a vyjádřila svou touhu po přátelství a spolupráci, vyjádřila svou
touhu po míru a odpor proti válce. 30 tisíc mladých lidí vítali Moskvané ve svém krásném
městě a snažili se jim všemožným způsobem pobyt zpříjemniti. Svůj odpor proti válce
vyjádřili účastníci festivalu na manifestaci dne 6. srpna 1957, kdy tomu bylo 12 let od svržení
atomové pumy na Hirošimu. Toto smutné výročí je dokladem toho, kam zabloudí lidská
civilisace, když se odpoutala od kultury srdce. Dnešní dny volají k nejbdělejší výstraze proti
nové atomové válce, proti které se manifestačně vyslovovali všichni účastníci festivalu. Už
nikdy válku! Už nikdy Hirošimu! Ať žije mír! Tak manifestačně provolávali.
Aby byla umožněna cesta do Moskvy i mládeži z koloniálních zemí, vypsal ČSM sbírku,
z jejíhož výtěžku by byla zaplacena cesta vlakem přes naše území. Sbírka měla u svazáků a
pionýrů velmi pěkný ohlas. Peněžitý obnos dosáhl takové výše, že mohly býti vypraveny 3
vlaky přes území naší republiky. Kromě toho bylo pro delegáty zhotoveno mnoho vhodných
dárečků. Naši žáci věnovali na fond solidarity 375 Kč a zhotovili 24 vhodných dárečků pro
cizí delegáty.
Mezinárodní geofysikální rok bude probíhati po dobu 18 měsíců od 1. července 1957.
Několik vědeckých disciplin si podává ruce, aby zpřesnily naše představy o planetě, kterou
obýváme, a o jejím nejbližším okolí, které pozorujeme s hlavou obrácenou k nebesům. Vědci
celého světa mají proklepávat naši matičku zemi. Geomagnetikové, meteorologové,
astronomové a jiní vědci využívají všech přístrojů a zařízení, aby nabyli dalších významných
poznatků. MGR znamená však jednu velmi důležitou věc: Velkolepou spolupráci mnoha set
vědců na celém světě, kteří na vzdálenosti mnoha set kilometrů budou se dorozumívat,
zaznamenávat, srovnávat, propočítávat a zobecňovat svá pozorování k prospěchu lidstva. A to
je velmi závažný počinek MGR, který trvá rok a půl.
V neděli dne 19. května byly konány volby do místních, okresních a krajských národních
výborů. Učitelský sbor byl zapojen jednak do příprav voleb při získávání vhodných
kandidátů, dále při přesvědčování občanů, aby navržené kandidáty volili a konečně výkonem
různých funkcí při volbách. Ve volbách bylo nutno ukázati celému světu, že i po t. zv.
maďarských událostech je náš národ jednotný, jde svorně za stranou a vládou a nenechá se
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vyprovokovat k nějakým nepředloženým činům, ze kterých by chtěla zahraniční reakce těžiti.
A ve volbách národ jednotu skutečně ukázal. Projevilo se to jednak téměř stoprocentní účastí
při volbách, jednak počtem odevzdaných hlasů pro kandidáty Národní fronty. V naší obci,
která byla rozdělena do 21 obvodů, byli zvoleni navrženi kandidáti ve všech obvodech.
Rovněž kandidáti do ONV z naší obce Leop. John a Bož. Bartošová byli zvoleni, taktéž
členka do KNV s. Jašková z Bojkovic. Na první schůzi MNV byl předsedou zvolen s. Jar.
Šojdr, dosavadní předseda, tajemníkem s. Karel Budík.
Zápis do 1. post. ročníku na šk. rok 1957/58 byl vykonán dne 10. února 1957. Dle výnosu
MŠK byly zapsány děti, které se narodily do 31. srpna 1951 včetně. Ve zvlášť odůvodněných
případech může ředitel zapsat dítě, které se narodilo do 15. září včetně. Dle uvedených
směrnic bylo do I. třídy zapsáno 24 dětí, z nich jedno narozené 3. září.
Písemné zkoušky byly konány dne 11. června z jaz. českého, 12. června z matematiky.
Ústní zkoušky byly konány ve dnech 17. – 20. června před zkušební komisí, kterou tvořili
ředitel školy, třídní a zkoušející učitel. Před zahájením zkoušek promluvil k žákům ředitel
školy, který žáky povzbudil, aby přistupovali ke zkouškám beze strachu a snažili se ukázati co
nejlepší výsledky. Za pionýry nižších tříd blahopřála žákům Zd. Kadlčková ze 7. B třídy.
Za ONV byl určen ke zkouškám okr. prokurátor Dr. Kadlečík z Uh. Brodu. Pro důležité
řízení se ke zkouškám nedostavil, proto byli přizváni členové ONV ze zdejší obce Bož.
Bartošová a Leop. John.
Při zkouškách prokázali žáci znalosti výborné až dostatečné. Z 43 žáků prospělo
s vyznamenáním 8 žáků, ostatní prospěli. 13 žáků bude dále studovati na školách III. stupně,
ostatní se hlásí do různých oborů. Žáci s dostatečným prospěchem se velmi těžko zařazovali.
Školní rok 1956/57 byl ukončen dne 30. června 1957. Žáci 6. – 8. p. roč. se shromáždili
v jedné třídě, kde ředitel školy zhodnotil práci za celý školní rok a dal pokyny pro prázdniny.
Pak se žáci rozešli do svých tříd, kde po pokynech třídních učitelů a po rozdání vysvědčení
rozešli se domů. Podobným způsobem byl ukončen školní rok v nižších ročnících, kde práci
rovněž zhodnotil ředitel školy, vyzvedl pěknou práci některých žáků a slabší vyzval k tomu,
aby i o prázdninách něco opakovali.
Po odchodu žáků přečetl ředitel členům sboru v poradě hodnocení práce za uplynulý rok,
po jejím doplnění poděkoval všem za úspěšnou práci v uplynulém roce, popřál hodně zdraví a
načerpání sil o prázdninách, čímž byl školní rok ukončen.
V Šumicích v srpnu 1957.
Petr Marek.
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Školní rok 1957 – 58.
Zahájení šk. r.
Školní rok 1957-58 byl zahájen 2. září 1957 veselým vyhráváním místního rozhlasu,
který vítal malé i větší děti do nové radostné práce. U vchodu do školy očekávali starší
pionýři ve slavnostním ústroji své nejmladší spolužáky, kteří často se zasmušilou tvářičkou šli
se svými maminkami poprvé do školy.
Vždyť je to pro uč něco naprosto nového. Dnes poprvé vstupují do budovy, která po řadu
let bude jim druhým domovem, do budovy, která je vytrhla z jejich bezstarostných dětských
her a má z nich udělat řádné a opravdové lidi.
V osm hodin shromáždili se ve slavnostně vyzdobených třídách žáci všech ročníků.
K žákům nižších ročníků promluvil zástupce ředitele s. A. Černý, který přivítal děti do
nového školního roku, nastínil jim, co po nich škola bude chtít a popřál jim mnoho zdraví a
úspěchů po celý nový školní rok. K žákům vyšších ročníků promluvil ředitel školy s. P.
Marek, který poukázal na důležitost vzdělání pro celý život a pro budoucí povolání žáků a
nabádal je, a hlavně žáky osmých tříd, k vytrvalé a poctivé práci, která v prvé řadě jim bude
k užitku a jim přinese štěstí a vnitřní uspokojení.

Zahájení nového škol. roku zúčastnili se též zástupci MNV, KSČ, Výboru žen a četní
rodiče. Po slavnostním zahájení nového škol. roku rozešli se žáci do svých tříd, kde jim třídní
učitelé dali potřebné informace.
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Na poradě pedagogické rady vítá ředitel školy všechny členy uč. sboru, přeje jim hodně
zdraví a úspěchů v jejich namáhavé práci a zvláště srdečně vítá nového člena uč. sboru s.
Františka Salveta, který byl od 1. září 1957 přeložen z osmileté střední školy ve St.
Hrozenkově na zdejší školu.

Změny v uč. sboru.
František Salvet se narodil 26. 4. 1912 v Pitíně. Otec mu padl v první světové válce r.
1913. V nejútlejším mládí měl život velmi tvrdý. V letech 1918 – 1923 chodil do obecní školy
v Pitíně, v letech 1923 – 1931 navštěvoval ref. reál. gymnasium v Uh. Brodě. Po maturitě byl
ustanoven učitelem na bývalé Podkarpatské Rusi, kde působil na různých místech. V říjnu
1935 nastoupil presenční vojenskou službu. Po příchodu z vojenské presenční služby dostal se
r. 1937 konkursním řízením na obecnou školu v Šanově, odtud v r. 1939 do Komně a v r.
1941 do Bojkovic. Má způsobilost pro národní školy a I. a IV. odbor pro střední školy.

Směrnice pro vyuč.
Ředitel školy dává pak směrnice pro učebně výchovnou práci ve škol. r. 1957 – 58,
z nichž hlavně zdůrazňuje:
a)

Ideově politickou výchovu mládeže. Mládež se musí naučit správně orientovat ve
světovém dění, dobře rozpoznávat, co je lidu a udržení světového míru prospěšné
a co je lidem škodlivé. K probouzení zájmu žáků o veřejné dění přispějí politicko
výchovné rozhovory a besedy o událostech u nás i ve světě. Bude prohloubena
družba mezi českými a slovenskými školami a družba mezi školami spřátelených
zemí, zejména se školami sovětskými.

b)

Polytechnické vyučování, které je jednou z významných složek socialistické
výchovy mládeže. Rozvíjení polytechnického vyučování především vyžaduje, aby
se zlepšila odborná a metodická úroveň vyučování předmětů přírodních věd,
zeměpisu, matematice a rýsování. Nezbytně vyžaduje plánovité konání vycházek
polytechnického zaměření a exkursí do závodů, dílen a zemědělských podníků.
Významným prostředkem polytechnického vyučování jsou zájmové kroužky
dovedných rukou, kroužky přírodovědné, technické a mičurinské.

c)

Zlepšování znalostí a prospěchu. K zlepšování vyučovacích výsledků je nutná
důkladnější orientace na základní učivo. Při jeho výběru je nutno vycházet z toho,
že je to látka, kterou mají zvládnout všichni žáci třídy. Vyučujícím je třeba
poskytnout větší volnost při výběru látky a při volbě vyučovacích metod.
Zlepšování úrovně znalostí a prospěchu žáků se musí státi věcí každého učitele,
ředitele a PO na školách. Velmi důležitým činitelem pro zlepšení prospěchu žáků
je úzká spolupráce mezi rodinou a školou.

Počet žáků ve třídách – třídnictví.
Třída

Počet žáků

Třídní učitel

I.

25

Jindřiška Ruličková

II.

21

Věra Knotková

III.

29

Marie Polanská

IV.

31

František Bárta
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V.

28

Anežka Opatřilová

VI.A

33

Libuše Marková

VI.B

33

Josef Šustek

VII.A

27

Alois Šimoník

VII.B

26

František Salvet

VIII.

49

Anna Jančaříková

Den armády.
Oslavy, slavnosti, události.
23. září byla uspořádána u příležitosti Dne armády beseda žáků s členy uherskobrodské
posádky. K žákům shromážděným na slavnostní besedě promluvili dva důstojníci, kteří
zajímavě a dětem přístupnou formou hovořili o významu čsl. armády pro náš lidově
demokratický stát. Po přednášce ještě dlouhou chvíli besedovali žáci s milými hosty, a když
roztál počáteční ostych, vyptávali se ještě dlouhou chvíli hlavně chlapci na zajímavosti
vojenského života.

VŘSR.
V předvečer 40. výročí VŘSR konal se obcí tradiční lampionový průvod k pomníku
padlých, kde uvítal přítomné předseda kulturní a školské komise při MNV s. Lud. Jančář.
Žáci osmileté střední školy předvedli pásmo básní a písní. Večer byla v sále OB veřejná
oslava, na níž promluvil řed. školy s. P. Marek. Ve svém projevu zdůraznil ohromné úsilí a
úspěchy sovět. lidu, kterých dosáhl za uplynulých 40 let. SSSR stojí v čele pokrokové vědy, o
čemž svědčí vypuštění první sovětské rakety do meziplanetárních prostorů.

Děda Mráz.
Slavnostní ráz večera byl zvýšen pěkným kulturním pořadem, který připravili učitelé a
žáci zdejší školy.
V druhé polovině prosince konaly se oslavy příjezdu Dědy Mráze. Každá třída pod
vedením svých třídních učitelů nacvičila a předvedla svůj program, složený z písní, básní,
scének, divadla a tanců. Radostná nálada u dětí i u dospělých, nejlépe svědčila o úspěchu
besídky. Zásluhou SRPŠ, Výboru žen a školy byli všichni žáci poděleni hodnotnou nadílkou.

Vítězný únor.
V sobotu 22. 2. 1958 sešli se šumičtí občané ve velkém počtu na oslavě 10. výročí
vítězství pracujícího lidu nad zrádnou reakcí. Po zahrání hymen zahájil slavnost předseda MO
KSČ s. St. Chmela a po něm následoval velmi hodnotný kulturní program pionýrů zdejší
osmileté střední školy. O významu Vítězného února pro pracující lid promluvil řed. šk. s. P.
Marek. Zdařilé oslavy 10. výročí Vítězného února zakončil předseda MNV v Šumicích s. Jar.
Šojdr vyhlášením závazků jednotlivců i korporací na počest vítězství pracujícího lidu.

MDŽ
V březnu konaly se tradiční oslavy MDŽ s velmi pěkným programem a za velmi značné
účasti obyvatelstva. Je potěšující, že tyto oslavy rok od roku těší se větší oblibě široké
veřejnosti.
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MDD
Podobně velmi pěkný úspěch mělo tělovýchovné cvičení žáků školy v červnu u
příležitosti MDD. Zásluhou SRPŠ, ředitelství školy a Výboru žen dostaly všechny děti
balíčky se zákusky a sodovky.

Závěrečné zk.
Všichni žáci 8. třídy byli během školního roku upozorňováni na to, že v červnu budou
konat závěrečné zkoušky, které ukáží před zkušební komisí a před veřejností, jakých
vědomostí nabyli během osmileté školní docházky. Z průběhu zkoušek bylo vidět, že se
všichni žáci ke zkouškám poctivě připravovali.

Zkušební komise.
Zkušební komise byla sestavena takto:
Předseda: ředitel školy s. P. Marek.
Zástupkyně ONV: s. Božena Bartošová.
Třídní učitelka: s. Anna Jančaříková.
Zkoušející učitelé: s. Frant. Salvet pro jaz. č.,
s. Jos. Šustek pro jaz. r.,
s. Al. Šimoník pro mat.

Písemné zkoušky.
Písemné zkoušky byly konány 10. června 1958 z jaz. českého a 11. června z matematiky.
Po písemných zkouškách přijela na školu ústřední inspektorka s. Zd. Bartušková, která se
informovala o výběru témat a některé písemné práce si prohlédla a pročetla.

Ústní zkoušky.
Ústní zkoušky byly slavnostně zahájeny dne 16. června 1958 za účasti všech žáků ve
svazáckém stejnokroji. K žákům promluvil řed. školy s. P. Marek a s. B. Bartošová. Žáci byli
vyzváni, aby ke zkouškám přistupovali klidně, aby ukázali co nejvíc. Bylo promluveno o
důležitosti vzdělání pro život a o nutnosti zařaditi se na to pracoviště, kde náš stát toho
nejvíce potřebuje.
Všichni žáci se ke zkoušce dostavili, všichni prospěli, 9 z 49 žáků bylo s vyznamenáním.
Svědčí to o dobré práci vyučujících a o dobré přípravě pro život.

Ukončení šk. r.
Školní rok 1957 – 58 byl ukončen 28. června rozdáním vysvědčení, poučením žactva o
chování o prázdninách a přáním příjemného prožití odpočinku po celoroční poctivé práci.

Úmrtí řed. šk. P. Marka.
Nikdo z členů uč. sboru netušil, když se loučil na konci šk. roku se s. ředitelem P.
Markem, že se s ním loučí naposled a navždycky. 16. července rozlétla se obcí zpráva, že s.
ředitel P. Marek byl na procházce za vesnicí raněn mozkovou mrtvicí. Okolnosti byly zvlášť
tragické tím, že s. ředitel ležel celou noc bez pomoci pod širým nebem a teprve k ránu
podařilo se jej nalézt manželce a dceři, které po něm marně pátraly po celou noc. S. řed.
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Marek byl ihned dopraven do nemocnice, ale přes veškerou pomoc a péči zemřel 18. července
v nemocnici v Uh. Hradišti. Podle přání rodiny zesnulého byly tělesné pozůstatky dopraveny
přímo z Uh. Hradiště do Brna na zpopelnění. Kremace byla konána 21. července v brněnském
krematoriu. Ze Šumic přijel k pohřbu autobus se smutečními hosty z řad občanů, zástupci
masových složek, žáci a členové uč. sboru. Za uč. sbor a žáky osmileté střední školy
v Šumicích rozloučil se se zesnulým zástupce ředitele Alois Černý. Zdůraznil, že v s. Petru
Markovi ztrácí škola přísného, ale spravedlivého ředitele, obec pak obětavého kulturního
pracovníka. My všichni, učitelé, občané i žáci budeme vzpomínat na zesnulého řed. s. Marka
vždy s úctou.
V Šumicích v srpnu 1958.
Alois Černý.
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Školní rok 1958 – 59.
Počátek šk. r.
Před začátkem šk. r. 1958-59 na zahajovací poradě ped. rady uvítal ředitele pověřený
vedením školy s. A. Černý všechny členy sboru po prázdninách do nové práce, zvláště pak
nové členy uč. sboru s. Jar. Procházku, s. Danu Vintrovou a začátečnice s. Vl. Záhorovskou a
s. Hanu Kolářovou. Zvláště soudružkám, které začínají svou učitelskou kariéru, připomněl,
aby s chutí a nadšením se daly do práce, aby milovaly děti a své povolání, jen tak dosáhnout
úspěchů a osobního štěstí z dobře vykonaného díla.

Změny v uč. sboru.
S. uč. Jaroslav Procházka působil na zdejší škole již ve šk. r. 1953-54 a 1954-55. Potom
působil tři roky na osmileté střední škole v Březové.
S. Dana Vintrová, roz. Beránková, narodila se 26. 1. 1936 v Nivnici, kde otec byl
učitelem. V letech 1942-1945 navštěvovala obecnou školu v Nivnici a pak ve Vlčnově. Po
vychození měšť. školy absolvovala pedagogické gymnasium v Kroměříži. Po ukončení školy
r. 1955 byla od září 1955 ustanovena jako učitelka OSŠ ve Strání, kde působila dva roky.
V prázdniny v roce 1957 se provdala za Ondřeje Vintra, soustružníka ze Strání. Po mateřské
dovolené byla ustanovena na zdejší škole.
S. Vladimíra Záhorovská narodila se 22. června 1938 v Nezdenicích, kde otec působil
jako učitel. Do obecné školy začala chodit v Luhačovicích, kam byl otec přeložen. Do
měšťanské školy chodila v Uh. Brodě a potom navštěvovala 9. – 11. tř. jedenáctileté střední
školy v Uh. Brodě. Po maturitě se přihlásila na VŠP v Brně, kde po dvouletém studiu získala
aprobaci pro II. stupeň z matematiky a fysiky.
S. Hana Kolářová narodila se 6. prosince 1939 v Luhačovicích. Zde chodila i do školy.
Povinnou osmiletou školní docházku ukončila r. 1954. Rozhodla se, že se stane učitelkou,
protože má velmi ráda děti.
Navštěvovala pedagogickou školu v Holešově. Čtyřleté studium ukončila v r. 1958
maturitou. Od 1. září 1958 byla ustanovena učitelkou na osmileté střední škole v Šumicích.

Úkoly našeho školství.
XI. sjezd KSČ dal základní směrnice celému našemu hospodářskému, politickému i
kulturnímu životu. Našemu školství byly vytyčeny veliké úkoly: dovršit kulturní revoluci,
provést důkladnou demokratisaci školství, spojit školní vyučování s výrobní praxí a
zevšeobecnit úplné středoškolské vzdělání pro veškeru naši mládež.

Počet žáků a třídnictví.
Počet žáků a třídnictví.
1. tř.

28 žáků (11 chl. + 17 dív.)

A. Opatřilová

2. tř.

27 "

D. Vintrová

3. tř.

22 žáků (15 chl. + 7 dív. )

V. Knotková

4. tř.

30 "

15)

M. Polanská

5. tř.

30 "

19)

Fr. Bárta

(10 " + 17 " )
(15
(11

+
+
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6.A

31 "

(19

+

12)

Vl. Záhorovská

6.B

32 "

(20

+

12)

Jar. Procházka

7.A

34 "

(18

+

16)

Al. Šimoník

7.B

34 "

(17

+

17)

A. Jančaříková

8. tř.

38 "

(16

+

22)

Fr. Salvet

Přidělení předm.
Přidělení předmětů.
Alois Černý

děj. 7.A – B, zem. 7.B

A. Opatřilová

1. tř., kresl. 6.A,

D. Vintrová

2. tř., těl. v. 6. tř. (dív.)

V. Knotková

3. tř., těl. v. 5. tř.

M. Polanská

4. tř., jak. r. 5. tř.

Fr. Bárta

5. tř., hud. v. 6.B, hud. v. 4. tř.

Vl. Záhorovská

mat. 6.A, fys. 7.A-B, biol. 7.B, 8, díl. pr. 8

Jar. Procházka

jaz. č. 6.A-B, zem. 7.A, biol. 7.A, Tv 8., Hv 6.-7.

Al. Šimoník

mat. 7.A-B, 8., kresl. 6.-8., rýs. 8

A. Jančaříková

jaz. č. 7.A-B, děj. 6.A-B, 8., zem. 6.A-B, Ú8.

Fr. Salvet

jaz. č. 8., jaz. r. 7.A-B, 8., ch 8., zem. 8, Tv. 6.-7.

H. Kolářová

mat. 6.B, jaz. r. 6.A-B, biol. 6.A-B, Tv, 7.-8.
Správcovství sbírek a jiné funkce.

Učitelská knihovna

Fr. Salvet

Žák. Knihovna, nižší stup.

Fr. Bárta

-----"------

vyšší stup.

pomůcky pro 1.-5. p. r.

Jar. Procházka
V. Knotková

"

zem., děj.

A. Jančaříková

"

biol.

H. Kolářová

"

fys.

Vl. Záhorovská

"

chem.

Fr. Salvet

"

mat., kresl., rýs.,

Al. Šimoník

"

český jaz.

Al. Černý

"

ruský jaz.

Fr. Salvet

"

těl. v.

Jar. Procházka

"

hud. v.

Jar. Procházka
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Zahájení šk. r.
Školní rok 1958-59 byl slavnostně zahájen v pondělí 1. září 1958. V 8,15 hod. vyslechli
žáci na společném shromáždění rozhlasový projev ministra školství a kultury s. Fr. Kahudy.
Potom uvítal žáky zást. ředitele Al. Černý. Po slavnostním zahájení, jehož se zúčastnili i
zástupci MNV, MO KSČ, Výboru žen, SRPŠ, odebrali se žáci do svých tříd, kde byli poučeni
o školním řádě a byl s nimi probrán vnitřní pořádek školy.
Pionýrská organisace.
Pionýrská organisace na zdejší škole má celkem 225 pionýrů, což je 90%
organisovanosti. Skupina je rozdělena na 8 oddílů a 16 družin. Každý oddíl má 2 pionýrské
vedoucí. Většina schůzek se koná pravidelně v úterý a bývají na nich přítomni i třídní učitelé.
Skupinová rada za vedení s. Polanské vypracovala celoroční plán práce, zaměřený
k výchovné a budovatelské práci. Na většině schůzek se pionýři věnovali pozorování přírody,
sportu, sběru šípků, zpěvu a recitaci. Zúčastnili se také brigády na sklizni ovoce a místním
JZD. V zimním období byla veškera činnost zaměřena na polytechnickou výchovu a na 100%
získání RŠ.

28. říjen.
Oslavy, slavnosti, události.
K oslavě 28. října a 40. výročí vzniku ČSR a její samostatnosti byla v neděli 26. října
1958 v sále kina. Osvěta pořádána oslava, na niž škola připravila kulturní pásmo, složené ze
zpěvů, recitací a prózy.

VŘSR
Jako každého roku, tak i letos byly konány oslavy VŘSR za hojné účasti občanstva i
školní mládeže. Naši žáci velkým lampionovým průvodem a pěkným kulturním pořadem
přispěli velkou mírou ke zdaru letošních oslav VŘSR.

MDŽ.
MDŽ 8. března byl radostnou oslavou matek a všech žen a jejich neúnavné práce pro
blaho svých dětí a pro udržení světového míru. Děti naší školy také krasným programem a
dárečky připravily našim ženám a svým maminkám opravdu radostné odpoledne. Velkou
zásluhu a oslavy MDŽ měli všichni učitelé, kteří s dětmi nacvičili slavnostní program.

STM
Do Soutěže tvořivosti mládeže se zapojily všechny třídy naší školy. Soutěžily v recitaci a
sborovém zpěvu. Na okrskové soutěži před komisí, jejímiž členy byli okres. škol. inspektor s.
J. Kolísek a ředitel hudební školy s. Frant. Veselka, zvítězili tito pionýři naší školy:
I. kategorie: Petr Hřib, II. kat.: J. Johnová a L. Juřeníková, III. kat.: A. Hasoňová a J.
Opluštilová. Ve zpěvu soubor II. kategorie obsadil I. místo.
I na okresní přehlídce STM se naší žáci dobře uplatnili. V I. kategorii získal Petr Hřib IV.
místo, ve II. kategorii J. Johnová obsadila III. místo a pěvecký sbor pod vedením uč. s. Fr.
Bárty získal opět I. místo.
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Měsíc knihy.
V rámci akce „Březen – měsíc knihy“ byly uspořádány ve škole dvě výstavky knih, které
zorganisovali pionýři VII. a VIII. tř. Obě výstavky sledovaly cíl „Literaturou k výchově.“
Průběhem měsíce byly provedeny na nižším stupni dvě besedy, a to o knize „Odvážná
školačka“ a Pohádky B. Němcové. Na vyšším stupni v besedách o klasicích naší literatury
byly vyhledávány hlavně výchovné momenty.

1. máj.
Oslav 1. máje se zúčastnili žáci i občané ze Šumic v Uh. Brodě. Naši pionýři zhotovili pro
májový průvod pestré májky, transparenty, praporky a mávátka. Škoda, že letošním májovým
oslavám nepřálo počasí. Při hlavním projevu na náměstí se rozpršelo a déšť se změnil brzo
v prudký liják.

Školní výlety.
K prohloubení vlastivědných znalostí podnikly všechny třídy pod vedením svých tříd.
učitelů školní výlety v rámci kraje i sousedních krajů:
1. tř.

polodenní výlet podél Ovčírky do Rudic,

2. tř.

celodenní výlet do Luhačovic,

3. tř.

celodenní výlet do Bojkovic,

4. tř.

celodenní výlet do Gottwaldova – Lešné,

5. tř.

celodenní výlet do Gottwaldova – Lešné,

6. A

Gottwaldov, Bystřičky, Radhošť, V. Meziříčí (2 dny)

6. B

Gottwaldov, Bystřičky, Radhošť, V. Meziříčí (2 dny)

7. A

Bratislava – Pováží (1 den)

7. B

Praděd, Karlova Studánka, Jeseník (2 dny)

8. tř.

Bratislava – Pováží (1 den)

Tělovýchovné vystoupení.
24. června na ukončení škol. roku pořádala škola tělovýchovný den s ukázkami
spartakiádních cvičení. Program byl velmi bohatý a pestrý a plně uspokojil velmi četné
diváky.
Slavnost byla zahájena průvodem obcí na hřiště místní tělov. Jednoty. Po vztyčení vlajek
pronesl krátký pozdrav a projev předseda MNV s. Jar. Šojdr. Poté následoval pestrý sled
velmi pěkných vystoupení. Žáci 1.-5. p. r. představili se svým rodičům v rozjásanáv „Reji
květin.“ Prostná žáků 3.-5. tř. „Radostná jar“ vyznačovala se propracovaností a ukázněností
pohybů a „Červené míčky“ dívek 6. a 7. tř. vyvolaly nadšený potlesk všeho obecenstva.
Prostná hochů 6. a 7. tř. „Buď připraven“ obsahovala prvky branné výchovy a byla přesně
zacvičena. Vrcholovými čísly celého krásného odpoledne bylo vystoupení dorostenek 8. tř.
s obručemi v „Radostném mládí“ a pestrý rej krásných šumických krajů v Moravské besedě,
zatančená dívkami 7. a 8. tř. Po sejmutí státní vlajky rozcházeli se diváci do svých domovů,
spokojeni s krásným odpolednem a s naší mládeží.
Školní rok 1958-59 byl ukončen v sobotu 27. června vydáním vysvědčení.
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V Šumicích v srpnu 1959.

Alois Černý.
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Školní rok 1959-60.
Zahájení škol. roku.
První poradu pedag. rady ve škol. roce 1959-60 zahájil nově jmenovaný ředitel školy s.
Antonín Šuranský, dosavádní ředitel národní školy v Pozlovicích. Uvítal všechny přítomné po
prázdninách do nové práce, zvláště nové členky uč. sboru s. Zdenu Bosákovou a s. Marii
Musilovou. Všem novým členům přál, aby se jim ve škole líbilo a práce, aby se jim hojně
dařila. Připomněl jim, aby s chutí a nadšením se daly do práce, aby milovaly své povolání.
Žádal je, aby se obracely o radu u starších s. učitelů, kteří jim budou při začínající učitelské
dráze ve všem nápomocni. Zdůraznil jednotu celého učitelského kolektivu. Připomněl dobrý
zvuk školy a chce pokračovat v rozvíjení dobrých tradic, aby se vyučování i výchova stále
zlepšovala.

Úkoly našeho školství.
S. ředitel zdůraznil úkoly našeho školství v novém škol. roce a perspektivy budoucího
vývoje nového všeobecně vzdělávacího školství.
Základním úkolem našeho školství je otázka polytechnisace a spojení školy s výrobní
praxí. Musíme v našich žácích vidět nového člověka. Velkou pozornost nutno vyvinout při
rozvíjení mravních vlastností člověka socialistické společnosti, zejména uvědomělé
ukázněnosti a socialistického poměru k práci a veřejnému majetku. Budeme rozvíjet citovou
stránku a pevnou vůli. Učitel musí být žákům vzorem.

Atheistická výchova.
Atheistická výchova bude opět prvořadým úkolem. Nutno vyvinout aktivitu učitelů, aby
bylo co nejméně žáků přihlášených do náboženství. Je nutné, aby se s otázkou náboženství
vyrovnali všichni vyučující.

Nové vedení školy. Změny v uč. sboru.
Ředitel školy s. Antonín Šuranský narodil se 27. června 1913 v Nedachlebicích, okres Uh.
Hradiště. Otec byl drobným rolníkem. Po čtyřech letech docházky do obecné školy v rodné
obci, chodil rok do měšťanské školy v sousedních Bílovicích. V letech 1924-1932 studoval na
reformním reál. gymnasiu v Uh. Brodě a ve škol. roce 1932-33 absolvoval státní
pedagogickou akademii v Brně.
Od 1. 9. 1933 až do nastoupení základní vojenské služby působil na obecných školách ve
Zlámanci, Bánově a Částkově (do 30. 9. 1936). Po návratu z vojny (20. 11. 1938) byl krátkou
dobu učitelem ve Vážanech a od 1. března 1939 do 31. října 1940 v Březolupech.
Posledního data byl zatčen německou tajnou státní policií. Po věznění v Uh. Hradišti,
v Brně, Wohlau a Breslau byl odsouzen vrchním zemským soudem v Breslau ke čtyřem letům
káznice. Zbytek trestu si odpykával v Gollnově.
Po návratu z Německa 31. října 1944 byl do konce války u rodiny v Částkově a léčil se na
tbc plic. Po válce učil 10 měsíců tamtéž na národní škole.
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Od 1. března 1946 přešel do služby okresního národního výboru v Moravské Třebové,
kde byl 20 měsíců osvětovým inspektorem, potom vedoucím úřadovny ONV – okresní péče o
mládež. V letech 1948, 1949 a 1950 působil v této funkci v Bojkovicích a v Uh. Brodě.
Od 1. března 1951 do 31. srpna 1959 byl ředitelem národní školy v Pozlovicích. V letech
1955-58 absolvoval Vyšší pedagogickou školu v Brně a získal kvalifikaci vyučovat dějepisu a
zeměpisu v 6. – 9. post. roč.
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Dnem 1. září 1959 nastoupil na zdejší škole jako ředitel.
Rodinné poměry: Manželka Pavla, roz. Kozelková, nar. 2. 7. 1914 ve Vlčnově. Děti:
Antonín Šuranský, nar. 24. 7. 1941, Petr Šuranský, nar. 9. 11. 1954.
Pavla Šuranská narodila se 2. července 1914 jako dcera učitele ve Vlčnově. Od r. 1918
působil otec na obecné škole v Částkově, kde zůstal až do roku 1941, kdy byl pensionován.
Po pěti letech na obecné škole v Částkově vychodila čtyři roky měšťanské školy v Uh. Brodě.
V letech 1929 – 1933 studovala na učitelském ústavě ve Znojmě, kde v červnu 1933
maturovala.
První učitelské místo nastoupila 1. 9. 1933 v Suché Lozi. Působila na těchto školách:
Šumice, Luhačovice, Pozlovice, Ostrožská Lhota, Louka, Bílovice, Březolupy. Když se
provdala za uč. Antonína Šuranského, byla propuštěna a zůstala mimo službu od 1. 1. 1941 až
do 1. 9. 1945. Manžel byl za okupace 4 roky vězněn gestapem.
Za války žila s dítětem u rodičů. Veřejného života se vůbec nezúčastnila, neboť rodina
byla politicky persekuována.
Po válce nastoupila první učitelské místo v Částkově 1. září 1945. Od 1. 4. 1946 do 1. 7.
1948 učila na národní škole v Mor. Třebové, od 1. 7. 1948 do 1. 8. 1951 na národní škole
v Bojkovicích a od 1. 8. 1951 až do 31. 8. 1959 na národní škole v Pozlovicích. Od 1. září
1959 působí na zdejší škole jako učitelka 1. – 5. post. roč.

Zdeňka Bosáková narozená 8. 1. 1938 v Bojkovicích, kde její otec byl rolníkem. Chodila
do národní školy v Bojkovicích v letech 1944-49. Po absolvování 4 ročníků střední školy
v Bojkovicích přestoupila na jedenáctiletou střední školu v Uh. Brodě, kde v r. 1956 složila
zkoušku dospělosti. Ve šk. r. 1956-57 absolvovala kurs pro výchovu učitelů nár. škol
v Kroměříži. Po maturitě byla ustanovena od 1. 9. 1957 jako vychovatelka ve zvláštním dět.
Domově v Liptále u Vsetína. Tam působila do února 1959 a potom byla ustanovena učitelkou
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na dvanáctileté střední škole v Uh. Brodě. Od 1. září 1959 působí na osmileté střední škole
v Šumicích. Studuje dálkově na Pedag. institutu v Brně matematiku a chemii. V r. 1959 se
provdala za Jana Bosáka, úředníka ONV. Politicky není nikde organisována a bydlí trvale
v Záhorovicích.
Počet žáků a třídnictví.
1. tř.

20 žáků (10 chl., 10 dív.)

P. Šuranská

2. tř.

31 "

(12 " , 19 " )

A. Opatřilová

3. tř.

25 "

(10 " , 15 " )

Fr. Bárta

4. tř.

22 "

(15 " , 7 " )

M. Musilová

5. tř

29 "

(15 " , 14 " )

M. Polanská

6. tř. A

27 "

(10 " , 17 " )

D. Vintrová

6. tř. B

27 "

( 9 " , 18 " )

A. Jančaříková

7. tř. A

32 "

( 20 " , 12 " )

Vl. Záhorovská

7. tř. B

31 " (19 " , 12 " )

J. Procházka

8. tř. A

28 " (15 " , 13 " )

Al. Šimoník

8. tř. B

29 " (15 " , 14 " )

Fr. Salvet

Celkem

301 žáků (150 chl., 151 dív.)
Přidělení předmětů.

A. Šuranský

děj. VIII. A-B, úst. VIII. A-B

Al. Černý

D VII. A-B, Z VIII. A-B, Z VI. A-B

D. Vintrová

R VI. A-B, B VI. A-B, D VI. A-B, M VI. A,
Tv VIII. (d), Tv VII. (d.).

A. Jančaříková

Č VI. A-B, Z VII. A-B, Dp VI. A-B

Vl. Záhorovská M VII. A, F VII. A-B, F VIII. A-B, Dp VIII. A-B
J. Procházka

Č VII. A-B, Hv VI-VIII, Tv VII (ch), Dp VII. A-B

A. Šimoník

M VIII. A-B, Kr VIII. A-B, Rý VIII. A-B, M VII. B

F. Salvet

Č VIII. A-B, R VII. A-B, VIII. A-B, Tv VI. A-B, VIII. (ch).

Zd. Bosáková

M VI. B, B VII. A-B, VIII. A-B, Tv VI. (d).
Správcovství sbírek a jiné funkce.

Učitel. knihovna

Fr. Salvet

Žák. knihovna, nižší stup.

Fr. Bárta

Žák. knihovna, vyšší stup.

Jar. Procházka

Pomůcky pro 1. – 5. post. roč.

M. Musilová

Pomůcky pro zem., děj.,

A. Jančaříková
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Pomůcky pro biologii

D. Vintrová

Pomůcky pro fyziku

K. Tlachová

Pomůcky pro chemii

Zd. Bosáková

Pomůcky pro matematiku a kreslení

Al. Šimoník

Pomůcky pro jaz. český

Al. Černý

Pomůcky pro jaz. ruský

Fr. Salvet

Pomůcky pro těl. v.

Jar. Procházka

Školní spoření

Al. Šimoník

Sběr bylin a plodů

Jar. Procházka

Sběr papíru

M. Polanská

Vedení pionýra na škole

J. Procházka

Film. referent

A. Černý

Dorost ČSČK

A. Jančaříková

Správce cyklostilu

M. Polanská

Výzdoba chodeb nižší roč.

A. Opatřilová

Výzdoba chodeb vyšší roč.

A. Šimoník

Dílny

Vl. Záhorovská

Škol. zahrada

A. Jančaříková
Zájmové kroužky na škole.

Pěstitelský

15 žáků

P. Šuranská

Doved. Rukou

20

"

A. Opatřilová

Hudební

25

"

Fr. Bárta

Recitační

25

"

M. Polanská

Zdravotní

20

"

M. Musilová

Technický

14

"

Vl. Záhorovská

Pěstitelský

12

"

Zd. Rosáková

Zdravotní

20

"

A. Jančaříková

Recitační

20

"

Fr. Salvet

Tělovýchovný

20

"

D. Vintrová

Dramatický

20

"

A. Jančaříková

Školní rok 1959/60 byl slavnostně zahájen v úterý 1. září. Žákům vyhrával na cestu do
školy od 7,15 hod. místní rozhlas. V 8,15 vyslechli žáci na společném shromáždění
rozhlasový projev ministra školství a kultury s. Fr. Kahudy, potom uvítal žáky zást. ředitele s.
A. Černý, který shromážděným žákům představil nového soudruha ředitele a nové soudruhy
učitele.
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Po slavnostním zahájení rozešli se žáci do svých tříd, kde byli poučeni svými třídními
učiteli o škol. řádě a byl s nimi probrán vnitřní řád školy.
K slavnostnímu zahájení nového školního roku se dostavil předseda MNV s. Jar. Šojdr,
předsedkyně výboru žen s. Kramná, zástupci MO KSČ, ČSM, SRPŠ.
Významné události.
V rámci oslav VŘSR proběhla Šumicemi v 16,45 hod. „Hvězdicová štafeta č. 5. Žáci
vyšších ročníků běžěli ve štafetu obcí, zatímco menší žáci tvořili špalír a zdravili štafetu
máváním praporky a kytičkami. Školní budova a okolí školy bylo slavnostně vyzdobeno
vlajkami, transparenty, májkami a květy.
Dopoledne 7. listopadu byl žákům promítnut sovětský film „Komunista“. Večer byl
uspořádán obcí lampionový průvod k pomníku padlých. Večer na slavnostním shromáždění
účinkoval s velkým úspěchem pěvecký soubor „Dvořák“ z Uh. Brodu. Při této příležitosti
byla předána pionýrům osmileté střední školy skupinová vlajka, jako dar MO ČSM. 30
pionýrů, žáků III. tř., skládalo slib a byl jim vázán pionýrský šátek.
K slavnostnímu zakončení občanského roku připravil dramatický kroužek divadelní hru
Jaroslava Sušila „Zlaté srdéčko.“ Divadlo bylo velmi pěkně nastudováno, účast diváků z řad
rodičů i ostatních občanů opravdu velká a představení mělo velmi dobrou úroveň.
Jaro nového občanského roku 1960 bylo ve znamení nejpilnějších příprav a nácviků pro
II. celostátní spartakiádu. Ve všech hodinách těl. výchovy cvičila se spartakiádní prostná a
jedna třída soutěžila s druhou o prvenství. Vybrané družstvo cvičenců zastupovalo naši školu
na okres. spartakiádě v Uh. Hradišti a na krajské v Gottwaldově. Deset nejlepších cvičenek za
vedení s. Tlachové a s. Vinterové zúčastnilo se II. CS v Praze.
Místní spartakiáda byla připravována na neděli 12. června. Hřiště místního sportovního
klubu bylo slavnostně vyzdobeno a celá obec byla zvědava na cvičení svých nejmenších
cvičenců. Slavnostní průvod prošel obcí na cvičiště a útvary jednotlivých tříd řadily se ke
vztyčení státní vlajky. Při tomto slavnostním aktu strhla se taková bouře a průtrž mračen, že
zanedlouho povrch hřiště změnil se v jedno jezero. Bouře a liják trvaly asi hodinu a nebylo
myslitelné, aby ve cvičení bylo pokračováno. Tak bohužel všechna námaha žáků i učitelů
v přípravě na místní spartakiádu byla marná, poněvadž odložit cvičení na příští neděli nebylo
možno.
Školní rok 1959-60 byl ukončen 18. června 1960 rozdáním vysvědčení.
V Šumicích v srpnu 1960.
Alois Černý.
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Školní rok 1960-61.
Zahájení šk. roku.
Školní rok 1960/61 byl zahájen za mimořádných okolností na poli vědeckém a
společenském. Sovětští vědci vyslali do vesmíru kosmickou loď se zvířaty. Obletěla
několikráte zemi. Urazila za 24 hodin 700.000 km a přistála nedaleko základny, z níž byla
vypuštěna. První nadzemští cestovatelé vrátili se bez úrazu.
Afrika – temný světadíl – osvobozuje se kus po kuse z koloniálního otroctví. ČSR dostává
doprostřed ještě jedno S a jmenuje se socialistická. S těmito všemi skutečnostmi musí naše
škola v letošním škol. roce počítat ve výchově a vyučování.

Zahajovací porada pedagogické rady základní devítileté školy v Šumicích konala se dne
30. srpna 1960. Ředitel školy s. Antonín Šuranský přivítal všechny přítomné do nové práce,
zvláště nově jmenované členy uč. sboru s. Antonína Kandrnála, s. Boženu Zapletalovou, s.
Miladu Surou, s. Pavlu Bařinovou a s. Jarmilu Zelenou a s. Janu Kelíškovou. Z dosavadního
působiště na zdejší škole odchází na vlastní žádost na základní devítiletou školu do Uh. Brodu
s. Marie Musilová a s. Marie Polanská, provdaná Ondrášková.
Dnem 1. září 1960 odešel na zasloužený odpočinek dlouholetý učitel zdejší školy s. Frant.
Bárta. Během svého dlouhého působení ve zdejší obci vychovával svěřenou mládež nadšeně a
poctivě k nejkrásnějším lidským vlastnostem – k lásce k práci, k vlasti, k hudbě a k přírodě.

57

My, učitelé zdejší školy a jeho spolupracovníci, i všichni občané Šumic – jeho žáci – přejí
s. uč. Bártovi, aby ještě dlouhá léta ve zdraví a klidu trávil zasloužený odpočinek u svých
včeliček a ve své zahradě.

Personální změny.
Božena Zapletalová narodila se 11. 7. 1938 v Biskupicích u Luhačovic. Zde navštěvovala
také národní školu. Otec byl zaměstnán jako dělník u Čs. státních silnic. Pro úraz pak musel
odejít ze zaměstnání a přešel do důchodu.
1. září 1949 začala navštěvovat střední školu v Luhačovicích. Po skončení 4. ročníku
přešla na jedenáctiletku v Uh. Brodě. Zde maturovala r. 1956. Za své povolání si zvolila
učitelství. Po jednoročním abiturientském kurzu v Kroměříži nastoupila své první působiště
jako vychovatelka DM v Kyjově. 1. září 1958 byla ustanovena učitelkou nar. školy ve Slupi,
okr. Znojmo. Působila zde dva roky. Od 1. 9. 1960 působí na zdejší škole. Je vdaná, její
manžel je elektrikářem v ZPS.
Jarmila Zelená narodila se 5. dubna 1938 v Uh. Brodě. Pochází z dělnické rodiny. Po
skončení povinné škol. docházky byla přijata na čtyřletou pedagogickou školu pro vzdělání
uč. nár. škol v Kroměříži. V r. 1957 složila zde maturitní zkoušku a své první učitelské místo
nastoupila na nár. škole v Bystřici p. Lop. Zde působila rok. Pak působila na nár. škole
v Těšově a v Suché Lozi. V r. 1960 byla ustanovena jako učitelka na ZDŠ v Šumicích. S.
Zelená je členkou tanečního souboru „Olšava“, s nímž absolvovala i několik zahraničních
zájezdů.
Milada Surá narodila se 17. října 1934 v Kobylnicích u Brna. Pochází z dělnické rodiny.
Národní školu navštěvovala v Kobylnicích, střední školu ve Šlapanicích. Pedagogické
gymnasium absolvovala v Brně, kde r. 1953 maturovala. Jako první pracoviště byla jí určena
obec Petrůvka na Valašskoklobouckém okrese v Gottwaldovském kraji. Na tomto působišti
setrvala až do r. 1958. Provdala se a po narození dítěte opustila z rodinných důvodů na dobu 1
roku zaměstnání. V r. 1959 se jí narodilo druhé dítě. V únoru r. 1960 byla opět ustanovena ve
škol. službě na ZDŠ v Bojkovicích. Po půl roce na začátku nového šk. r. byla přeložena na
ZDŠ v Šumicích.
Jana Kelíšková narodila se 1. ledna 1933. Po devítileté povinné škol. docházce přešla na
odbornou ženskou školu. Po jejím zrušení byla přijata na pedagog. Gymnasium pro vzdělání
uč. nár. škol v Kroměříži, kde r. 1952 závěrečnou zkouškou studium ukončila.
První dva roky učila na trojtřídní nár. škole ve Vyškovci – Chmelinci, odkud pak na
vlastní žádost byla přeložena na národní školu v Suché Lozi. Tam působila do r. 1956, kdy
nastoupila mateřskou dovolenou. Po čtyřletém přerušení uč. práce, způsobené péčí o dvě malé
děti, nastoupila 1. 9. 1960 do uč. služby na zdejší škole. Manžel s. Kelíškové Miroslav je
zaměstnán jako inženýr u Stavoprojektu v Gottwaldově.
Antonín Kandrnál narodil se 5. 11. 1912 v Šumicích. Pochází z dělnické rodiny, otec
zedník, matka v domácnosti. Ve svém rodišti vychodil 5 tříd obecné školy, pak navštěvoval
zem. reform. reál. gymn. v Uh. Brodě, kde maturoval v roce 1931. Zkoušku uč. dospělosti
vykonal v r. 1933 v Prešově, zkoušku uč. způsobilosti z r. 1936 v Příboře. Působil na těchto
národních školách: Ganiče (Podk. Rus), Bystřice p. Lop., Řetechov, Žítková horní, Vápenice,
Těšov a od r. 1960/61 na ZDŠ v Šumicích. Je ženatý a má tři děti.

58

59

Počet žáků a třídnictví.
1. tř.

32 žáků (10 chl. + 12 dív.)

M. Surá

2. "

20

" (10 "

+ 10 " )

P. Šuranská

3. "

31

" (12 " + 19 " )

J. Kelíšková

4. "

24

" ( 9 " + 15 " )

A. Opatřilová

5. "

34

"

A. Kandrnál

6.A "

21

" ( 8 " + 13 " )

B. Zapletalová

6.B "

29

"

(15 " + 14 " )

P. Bařinová

7.A "

27

"

(10 " + 17 " )

A. Šimoník

7.B "

27

" ( 9 " + 18 " )

A. Jančaříková

8.A "

28

"

(17 " + 11 " )

V. Tlachová

8.B "

29

" (17 " + 12 " )

J. Procházka

9.

27

" (13 " + 14 " )

Fr. Salvet

"

(20 " + 14 " )

Celkem 329 žáků 160 chl. + 169 dív.
Přidělení tříd a předmětů.
Ant. Šuranský – D VIII.A-B, Ov VII.A-B, Z IX.
A. Černý – Z VI.A-B, D VII.A-B, Z VIII.A-B
A. Jančaříková – Č VII.A-B, Z VII.A-B, D IX., Ov IX, Pv(d) IX.
A. Šimoník – M, IX., VII.A-B, Kr. VII.A, VIII.A-B, IX., Rý VIII.A-B, IX.
Fr. Salvet – R VI. – IX., Č IX., Tv (ch) VIII.
Jar. Procházka – Č VIII.A-B, Hv VI.-IX., Tv VII., VIII., Pv(ch) IX.
Vl. Tlachová – M VIII.A-B, F VII.A-B, VIII.A-B, IX.
P. Bařinová – D VI.A-B, Ov VI.B, Bi VII.A-B, Tv VI, Pv VI., VIII.
B. Zapletalová – Č VI.A-B, Bi VIII.A-B, Kr. VI.A-B, VII.B, Tv VII.
Jar. Zelená – Bi VI.A-B, Pv VI., VII., Tv VI., VIII.,
Zd. Bosáková – M VI.A-B, Ch VIII.A-B, IX., Bi IX, Ov VI.
Vedení sbírek a jiné funkce.
Uč. knihovna

Fr. Salvet

Žák. knihovna 1.-5. p. r.

J. Kelíšková

Žák. knihovna 6. – 8. p. r.

B. Zapletalová

Obrazy

A. Opatřilová

Cyklostyl

Jar. Procházka

Pomůcky fysika

Vl. Tlachová

Pomůcky chemie

Zd. Bosáková

Pomůcky biologie

Jar. Zelená
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Pomůcky mat., kresl.,

Al. Šimoník

Pomůcky pro Tv

Fr. Salvet

Škol. dílna

Jar. Procházka

Škol. pole

Jarm. Zelená

Škol. projektor

A. Černý

Škol. zahrada

P. Šuranská

Škol. spoření

Zd. Bosáková

Sběr

Vl. Tlachová

PO

Jar. Procházka

Dorost ČSČK

A. Jančaříková

Učebnice

A. Šimoník

Pomůcky

A. Kandrnál

Zájmové kroužky na škole.
1. Pohybová výchova

J. Zelená

2. Hudební a pěvecký

J. Procházka

3. Recitační

B. Zapletalová

4. Technický

V. Tlachová

5. Mladých požárníků

A. Šimoník

6. Zdravotnický

A. Jančaříková

7. Mičurinský

P. Šuranská

8. Pěstitelský

P. Bařinová

9. Dovedných rukou

A. Kandrnál

10. Dramatický

A. Jančaříková

11. Branná příprava

Ant. Šuranský

Zahájení nového škol. roku.
Školní rok 1960/61 byl slavnostně zahájen ve čtvrtek dne 1. září 1960. Na společném
shromáždění žáků promluvil ředitel šk. s. Ant. Šuranský.
Po krátkém pásmu zpěvu a recitace, které předvedli pionýři zdejší školy, následovalo
symbolické předání učebnic a škol. pomůcek určenému žákovi. Slavnostního zahájení nového
šk. roku se též zúčastnil předseda MNV s. Jar. Šojdr, předsedkyně Výboru žen s. Kramná a
členka ONV s. B. Bartošová a četní rodiče.

Přístavba škol. dílny a jídelny.
Dedním ze základních znaků socialistické školy je polytechnická výchova, která má děti
seznámit se základy výroby a naučit je zacházet s jednoduchými stroji a nástroji. Ke
zdárnému provádění polytechnické výchovy chyběl naší škole první a nejzákladnější
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předpoklad, totiž vyhovující dílna jak po stránce technického vybavení, tak po stránce
bezpečnostní. Aby tento závažný nedostatek byl odstraněn, byla zahájena z iniciativy řed.
školy s. Šuranského přístavba velké dílny na dvoře k severní stěně škol. budovy. Záhy po
zahájení prací byla přístavba rozšířena o poschodí, v němž bude umístněna žákovská jídelna a
kuchyně. Tím bude odstraněna další velká bolest školy a přespolní žáci i místní žáci
zaměstnaných rodičů budou se moci stravovat ve škole. Do konce letošního šk. roku byla
přístavba dohotovena v hrubém zdivu, bohužel zatím není možno najít další finanční
prostředky ke zdárnému dokončení stavby. Podle slibu MNV v Šumicích bude celá přístavba
dokončena do konce občanského roku 1961.

Patronátní smlouva s JZD.
Abychom ve svých žácích probouzeli úctu k práci, obětavost, socialistický vztah ke
společnému vlastnictví, chceme prohloubit nejužší styk JZD se školou a tak školu přimknout
k životu. Za tím účelem byla mezi naší školou a místním JZD uzavřena patronátní smlouva.
Povinnosti školy vůči JZD:
1. Připravit kulturní vložku pro výroční schůzi.
2. Žactvo vypomůže brigádami při sklizni brambor a řepy.
3. Děti budou zdarma ošetřovat ha kukuřice na semeno.
Povinnosti JZD vůči škole:
1. JZD poskytne škole 1 vedoucího pro kroužek pěstování stromů a 1 vedoucího pro
kroužek včelařský.
2. JZD dá k dispozici 1 ha úrodné půdy, na němž děti budou zdarma ošetřovat kukuřici
na semeno. Práce stroji a potahy provede JZD.
3. Předseda JZD pobeseduje s dětmi před jarními pracemi o úkolech a výhledech
družstva.
4. Některým třídám bude umožněna exkurze do kravínu a drůbežárny.
5. JZD vypomůže semeny a hnojivem při obdělání školního pozemku.

Odběr novin a časopisů.
Zisk má velký význam pro politický i odborný růst učitelů. O tom, že učitelé naší školy
plně pochopili tuto stránku vzdělávání, svědčí přehled odběru novin a časopisů na naší škole:
A. Šuranský

:

Rudé právo, Tvorba, Uč. noviny, Hlas revoluce,

A. Černý

:

Rudé právo, Tvorba, Uč. noviny,

P. Šuranská

:

Otázky míru a socialismu.

A. Opatřilová

:

Rudé právo, Život strany, Uč. noviny, Komenský,

A. Kandrnál

:

Rudé právo, Otázky míru a socialismu, Slovácká jiskra, Uč.
noviny, Komenský,

B. Zapletalová

:

Rovnost, Tvorba, Uč. noviny,

P. Bařinová

:

Rudé právo, Tvorba, Uč. noviny,

M. Surá

:

Mladá fronta, Uč. noviny, Komenský,

Zd. Bosáková

:

Otázky míru a socialismu, Uč. noviny,
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A. Jančaříková

:

Rudé právo, Tvorba, Uč. noviny,

Fr. Salvet

:

Rudé právo, Tvorba, Uč. noviny,

J. Procházka

:

Rovnost, Nová Mysl, Uč. noviny,

A. Šimoník

:

Rudé právo, Tvorba, Uč. noviny,

J. Zelená

:

Tvorba, Mladá fronta, Uč. noviny,

J. Kulíšková

:

Nová Mysl, Uč. noviny, Komenský,

Oslavy VŘSR.
Jako každoročně, i letos zapojila se škola do příprav oslav výročí VŘSR. V předvečer byl
uspořádán lampionový průvod a žáci naší školy připravili pěkný kulturní pořad pro veřejnou
oslavu.

Žákovská akademie.
Před zimními prázdninami konala se pro veřejnost žákovská akademie, složená z čísel
recitačních, tanečních, zpěvních i tělovýchovných.

Školní divadlo.
Pro Mezinárodní den žen připravil dramatický kroužek na škole pod vedením s. A.
Jančaříkové divadelní hru s Jánošíkovskou tématikou „Pasáček Ondra.“ Hra byla velmi pěkně
nacvičena, výkony herců byly vcelku dobré, i působivé kostýmy a výprava přispěly v plné
míře ke zdaru celého představení.

STM.
Od začátku škol. roku připravovali se všichni žáci velmi svědomitě na STM (soutěž
tvořivosti mládeže.) Naši žáci soutěžili v recitaci a ve sborovém a sólovém zpěvu. Největšího
úspěchu dosáhla žákyně 7.A tř. J. Brendlová, která v recitaci zvítězila v okresním kole v Uh.
Hradišti a postoupila do krajského kola v Brně.
Žákovský sbor vedený s. J. Procházkou probojoval se do okresního kola. Sbor je velmi
pěkné úrovně a vystupoval v celé řadě kulturních pořadů v obci.

Výchovné koncerty.
Pro zlepšení estetické a umělecké výchovy na škole zúčastnili se všichni žáci výchovného
koncertu, který připravilo kvarteto gottwaldovského Orchestru pracujících.
Ukázky správných recitací a uměleckého předčítaní textů předvedli žákům členového
Slov. divadla z Uh. Hradiště.

Dobývání vesmíru.
První lidé ve vesmíru. Celý svět vyslechl 12. dubna s úžasem zprávu, že občan SSSR,
major Jurij Gagarin, obletěl Zemi v kosmické lodi „Vostok“ a sťastně přistál ve stanovené
oblasti. Kosmická loď vážila i s astronautem 4.725 kg bez posledního stupně nosné rakety.
Dosáhla potřebné první kosmické rychlosti (7,9 km za sec.), dostala se na oběžnou dráhu
kolem Země a oběhla ji za 89,1 minuty.
První člověk, který pronikl do vesmíru je 27 letý letec major Jurij Alexejevič Gagarin,
syn kolchozníka, vyučený slévač.
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Sovětský svaz první vypustil mezikontinentální balistickou střelu, první vypravil
kosmickou loď na Měsíc, vytvořil první umělou planetu Slunce, vyslal první kosmickou loď
k Venuši. Sovětské družicové lodi s živými tvory na palubě podnikaly jedna za druhou let do
vesmíru a vracely se na Zemi.
Sovětské úspěchy v pronikání do vesmíru byly korunovány triumfálním letem sovětského
člověka na kosmické lodi kolem Země. Toto vítězství lidu, mohutné sály socialismu.
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Ještě neutichl ve světě rozruch a nadšení nad proniknutím prvního člověka do vesmíru,
když znovu celý svět užasl nad dalším skvělým činem sovětské vědy a techniky. Dne 6. srpna
1961 byla vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země nová kosmická loď „Vostok 2“, řízená
majorem G. S. Titovem. Obletěla víc než sedmnáctkrát kolem Země během 25,18 hodin,
urazila přes 700.000 km a přistála v určené oblasti SSSR v blízkosti historického místa, kde
přistála kosmická loď „Vostok 1“ 12. dubna t. r. s kosmonautem majorem J. A. Gagarinem.
Skvělými činy sovětských kosmonautů stanulo lidstvo na práhu nové éry ve svém vývoji
– éry, která znamená postupné ovládnutí nekonečného vesmíru člověkem.

Celostátní konference uč.
Celostátní konference učitelů.
Ve sjezdovém paláci v Praze konala se od 22. do 24. srpna 1961 celostátní konference
učitelů. Svolalo ji ministerstvo školství a kultury spolu s ústředním výborem Odborového
svazu zaměstnanců školství a kultury. Jejím posláním bylo zhodnotit dosavadní průběh
přestavby našeho školství a vyvodit závěry pro další etapu realizace usnesení ÚV KSČ o
těsném spojení školy se životem a v dalším rozvoji výchovy a vzdělání v Československu
z dubna 1959.
Referáty vedoucího delegace strany a vlády s. Jiřího Hendrycha a ministra školství a
kultury s. Fr. Kahudy i provolání konference k československým učitelům se stávají směrnicí
pro další plnění úkolů vyplývajících z přestavby našeho školství.
V Šumicích v srpnu 1961
Alois Černý.
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Školní rok 1961-62.

Mezinárodní události.
Školní rok 1961/62 začínal za neobvyklé, velmi napjaté mezinárodní politické situace.
Středem pozornosti celého světa byl Berlín, kde vláda NDR učinila rozhodné kroky, aby
učinila přítrž řádění zahraničních špiónů a diversantů, pro něž byl západní Berlín příhodnou
půdou pro jejich nepřátelské akce vůči NDR. V strategických plánech západních
imperialistických mocností měl zůstat západní Berlín ohniskem štvaní proti celému
socialistickému bloku a ohniskem, z něhož v příhodnou dobu měly vyšlehnout plameny
válečného požáru. Západní Berlín stával se stále častěji dostaveníčkem nejštvavějších
představitelů revanšizmu a odtud se ozývaly hlasy vyzývající ke křižáckému tažení proti
SSSR a ostatním socialistickým státům.
Marně SSSR ústy svých čelných politiků žádal o rozumné a mírové vyřešení berlínské
krize, což by bylo rozhodujícím krokem k upevnění míru na celém světě. Marně žádal SSSR
o uzavření mírové smlouvy s Německem, aby 16 let po II. světové válce byly likvidovány
poslední její nevyřešené problémy. Západní mocnosti, hlavně pod vlivem nejreakčnější
politiky NSR vedené kancléřem K. Adenauerem, odmítaly každý rozumný sovětský plán, a
tudíž nezbývalo Sovětskému svazu než prohlásit ústy předsedy rady ministrů s. N.
Chruščeva, že SSSR uzavře sám mírovou smlouvu s NDR bez ohledu na západní mocnosti.
Prohlášení Sovětského svazu způsobilo naprostý zmatek a válečnou psychozu u
západních států. K hranicím NDR byly stahovány divize NATO a všechny vojenské základny
imperialistů byly uvedeny ve válečnou pohotovost. V takové vážné situaci byl SSSR a ostatní
státy Varšavské smlouvy donucen tvrdě odpovědět na válečné provokace západních spojenců.
Během několika dní stály připraveny v plné pohotovosti armády Varšavské smlouvy,
rozhodnuty zasadit útočníkům zdrcující odvetu.
Je samozřejmé, že napjatá mezinárodní situace obrážela se také ve veřejnosti a ve škole.
Řada záložníků byla povolána na mimořádné cvičení a ročníky základní vojenské služby,
které měly být na podzim propuštěny do civilu, byly nadále ponechány ve službě. Teprve
koncem roku nastalo citelné uvolnění a život se vracel zase do normálních kolejí.

Zahájení škol. roku.
Školní rok 1961/62 byl slavnostně zahájen 1. září 1961. Z dosavadního působiště na ZDŠ
v Šumicích odešel na vlastní žádost na ZDŠ v Bojkovicích uč. s. Fr. Salvet. S. Pavla Bařinová
byla přeložena na ZDŠ v Bánově. Na dolní stupeň zdejší školy byla ustanovena uč. s. Marie
Jančárová, která dosud působila v Těšově. Dnem 1. listopadu 1961 přišla na III. ZDŠ v Uh.
Brodě s. Vlad. Tlachová a na její místo byl ustanoven uč. s. Jos. Zábojník, který se vrátil ze
základní vojenské služby.

Změny v uč. sboru.
Josef Zábojník narodil se 18. 10. 1940 v Kelníkách, okr. Uh. Hradiště. Otec pracuje jako
řidič u Pozemních staveb v Gottwaldově. Matka je v domácnosti. Má dva sourozence.
Do národní školy chodil v Dobrkovicích, na OSŠ ve Vel. Ořechově. V r. 1954-58 chodil
do Pedagog. školy v Kroměříži. Zde maturoval. Po absolvování školy začal učit na ZDŠ
v Uh. Brodě, později na NŠ v Lopeníku-Březovsku.
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V r. 1959 jsem nastoupil základní vojenskou službu v Novém Městě n./Váh. Druhým
rokem sloužil v Kroměříži. Po skončení voj. služby v r. 1961 nastoupil jako učitel ZDŠ
v Šumicích. Politicky není organisován. Pracuje v ČSM jako sportovní referent, aktivně hraje
kopanou.
Marie Jančářová narodila se 18. 11. 1936 v Ludkovicích v dělnické rodině. Matka
pracovala v domácnosti, otec byl vyučen zedníkem. V r. 1938 se přestěhovala s rodiči do
Šumic, kde v září 1942 začala chodit do školy. V červnu 1951 ukončila školní docházku
v Šumicích a začala chodit do dvanáctiletky v Uh. Brodě. V r. 1954 maturovala a o
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prázdninách absolvovala šestitýdenní učitelský kurs pro absolventy dvanáctiletých středních
škol. V r. 1955 složila doplňovací zkoušky na PG v Kroměříži.
V září 1954 nastoupila učitelské místo na ZDŠ v Nivnici. Příštím rokem učila v Rudicích
a pak další tři roky v Dolním Němčí. V r. 1956 se provdala. Manžel pracuje jako stavební
technik v Uh. Hradišti. V září 1961 byla přeložena na ZDŠ v Šumicích.

Počet žáků a třídnictví.
1. tř.

32 žáků

(17 chl. + 15 dív.)

J. Kelíšková

2. tř.

32 "

(20 " + 12 " )

M. Jančářová

3. tř.

21 "

(10 " + 11 " )

A. Opatřilová

4. tř.

28 "

(12 " + 16 " )

J. Zelená

5. tř.

38 "

(19 " + 19 " )

A. Kandrnál

6. tř.

39 "

(22 " + 17 " )

M. Surá

7.A

25 "

( 8 " + 17 " )

B. Zapletalová

7.B

26 "

(15 " + 11 " )

P. Šuranská

8.A

28 "

(12 " + 16

Zd. Bosáková

8.B

28 "

( 9 " + 19 " )

A. Jančaříková

9.A

25 žáků

(15 chl. + 10 dív. )

V. Tlachová

9.B

25 "

(16 "

J. Procházka

+9

)

"

)

Přidělení předmětů.
Přidělení předmětů:
Zd. Bosáková

VII. Tv2, Dp 6, VIII. AB M10, Ch6
IX. AB Ch6

Al. Černý

30 hod.

VI. Č6, VII.A D2, VIII. AB Z4
IX. AB Z4

A. Jančaříková

VII. AB Z4, VIII. AB Č10, D6
Dp 2

Jar. Procházka

26 "

VI. Bi3, Dp3, VII. AB Bi4, Dp6
VIII. AB Bi4, Dp2, IX. AB Bi4

Ant. Šuranský

26 "

VI. M6, VII. AB M10, VIII. AB Kr2, Rý2
IX. AB Kr2, Rý4

P. Šuranská

28 "

VI.R2, D1, Z3, Dp3, Ov1, VIII. Adp2,
VII.B D2 VIII.AB R6, IX. R6

Al. Šimoník

26 "

VI. Hv 1, VII. AB Hv2, VIII. Hv1, Tv2
IX. AB Č8, Hv2, Tv2, Dp10

Mil. Surá

16 "

26 "

VII. AB Ov2, VIII. AB Ú2, IX. AB OV2
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IX. AB D4
Vlad. Tlachová

16 "

VII. AB F4, VIII. AB F6, IX. AB M8
F4, Dp6

28 "

Bož. Zapletalová VI. Kr2, VII. ABČ12, R6, Kr4,
Tv2, VIII. Tv2

28 "

Přidělení sbírek.
Mimotřídní úkoly.
Marie Jančářová

-

sběr odpadových surovin

Anežka Opatřilová

-

správa obrazů

Jarmila Zelená

-

pomůcky Tv, žák. knihovna 1. – 5. p. r.

Ant. Kandrnál

-

školní potřeby pro žáky

Bož. Zapletalová

-

uč. knihovna a žák. knihovna 6. – 9. p. r.

Pavla Šuranská

-

pomůcky Bi, škol. zahrada, sběr bylin

Zd. Bosáková

-

pomůcky pro Ch, škol. spoření

Anna Jančaříková

-

dorost ČSČK

Vlad. Tlachová

-

pomůcky pro F

Jar. Procházka

-

cyklostyl, škol. dílna, PO

Alois Šimoník

-

pomůcky pro M, Vv, učebnice

Alois Černý

-

film. projektor, časopisy, škol. kronika
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Zájmové kroužky.
Zájmové kroužky.
Pěvecký

-

Jaroslav Procházka

Mladých požárníků

-

Alois Šimoník

Zdravotnický

-

A. Jančaříková, M. Jančářová

Dramatický

-

A. Jančaříková

Pěstitelský

-

P. Šuranská

Fotografický

-

Vl. Tlachová

Organizační pokyny.
Pokyny ředitele školy na začátku šk. r.
1.

Aby práce ve škole byla úspěšná, musí se učitel na každou hodinu dobře připravit.
Zaznamenává si metodický postup s uvedením pomůcek. Doporučuje se, aby si
nazorniny shromažďoval na měsíc i půl roku dopředu.

2.

Ve třídách bude zvolena tříčlenná samospráva s přiměřenými úkoly.

3.

Učitel se zdržuje 15 minut před vyučováním a o přestávkách ve třídě. Ručí za
bezpečnost žáků.

4.

Učitelé, kteří mají dozor u vchodů, nastoupí tam před příjezdem autobusu z Rudic.
Dohlédnou ve stanovený den také na pořádek na chodbách a na záchodech.

5.

Za vkusné uložení šatů a botů jsou zodpovědni třídní učitelé.

6.

Po skončení vyučování shromáždí učitel žáky v největší tichosti na chodbě.
Přesvědčí se o pořádků ve třídě a zjedná nápravu, je-li toho zapotřebí. Nato vyvede
žáky ze školy. Všimne si, jak jsou ustrojeni.

7.

Třídní učitelé seznámí se se zdravotním stavem žáků a učiní opatření, aby vinou
školy nebyl zhoršován.

8.

Vyučovací jednotky budiž využito do poslední minuty, základní učivo nacvičeno ve
škole. Domácí úkoly musí být přiměřené.

9.

Je nutné si všimnout kolik chleba je házeno do košů na odpadky a na smetiště, kolik
zbytků jablek je na záchodech.

10. Do konce občanského roku uskuteční učitelé dvě schůzky SRPŠ a dvě schůzky
třídních aktivů učitelů.

Oslavy a besídky.
Oslavy a besídky.
U příležitosti oslavy VŘSR uspořádala škola žákovskou besídku se zpěvy, recitacemi a
slavnostním pásmem. Besídka byla velmi početně navštívena.
K ukončení občanského roku byla konána besídka s velmi pestrým programem. Celý
pořad byl rodiči příznivě přijat.
14. výročí Únorových událostí vzpomněla škola kulturním pásmem při veřejné oslavě.
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1. máj – Svátek práce byl letos oslaven jiným způsobem než v ostatní léta. Na 1. května
byla vyhlášena brigáda všeho šumického občanstva na dokončení kulturního domu. Prací se
zúčastnilo během celého dne na 500 občanů, kteří pod vedením odborníků dokončovali
vnitřní výzdobu a terénní úpravu okolí nového kulturního domu. Veškerá školní mládež pod
vedením svých třídních učitelů obětavě pomáhala hlavně při úklidu materiálu a při úpravě
okolí. Radostný ruch, který po celý den vládl na staveništi, svědčí o tom, jak hluboce
pochopili všichni občané význam – nového kulturního domu pro celou obec.
Slavnostní otevření nového kulturního domu se konalo 8. května 1962. Ve 14 hodin
prošel obcí za krásného slunného dne mohutný průvod, v němž kromě školní mládeže a členů
ČSM v šumickém lidovém kroji, pochodovali snad všichni občané Šumic. Za radostného
vyhrávání místní hudby OB dorazil průvod k slavnostně vyzdobenému kulturnímu domu. Po
zahrání státních hymen pronesl slavnostní projev za radu MNV v Šumicích s. St. Kubáň,
jeden z projektantů stavby kulturního domu. Ve svém projevu vyzvedl velikou pomoc a
zásluhu všeho občanstva a hlavně starších mistrů – důchodců o vybudování tohoto důstojného
stánku vzdělání a kultury v rodné obci. Po jeho projevu předseda okresního národního výboru
v Uh. Hradišti s. Hüttner přestřihl stuhu u vchodu do KD a předal klíče od budovy
symbolicky do rukou předsedy MNV v Šumicích s. Jaroslava Šojdra. Ten poděkoval jménem
všeho občanstva předsedovi ONV za všechnu hmotnou pomoc, kterou stát poskytl na
vybudování kulturního domu a slíbil za všechny občany, že nový kulturní dům se stane
symbolem nového kutlurního života v naší obci.

Po slavnostním otevření kulturního domu prohlédli si účastníci vnitřní zařízení a výzdobu
a všichni byli velmi mile překvapeni opravdu krásným prostředím.
První vystoupení na nové scéně bylo vyhrazeno koncertu dechové hudby OB v Šumicích
a krojované skupině šumické mládeže z řad ČSM. Celý pořad měl velmi pěknou úroveň a byl
odměňován nadšeným potleskem přeplněného sálu. Po šumickém souboru vystoupil
v dvouhodinovém programu Státní soubor písní a tanců z Prahy. Přednesl řadu opravdu
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mistrovsky provedených ukázek lidových tanců a zpěvů. Večer téhož dne se konala
v přeplněném sále první lidová veselice.
9. května dopoledne pokračovaly kulturní pořady loutkovým divadlem pro nejmenší
diváky. Odpoledne vystoupili známí brněnští umělci ve veselé estrádě „Brno vás baví.“
Měsíc květen přinesl i naší škole pěkný dar. Počátkem měsíce byl zahájen provoz ve
školní jídelně, která spolu s dílnou byla vybudována svépomocí v akci Z. Tak po dlouhých
letech dostává se i našim dětem a učitelům možnost, aby v poledne dostali teplé a dobře
upravené jídlo. Pro přespolní žáky a pro děti zaměstnaných matek je školní stravování
opravdu nedocenitelné. Rovněž školní dílna vybavená nejdůležitějším nářadím umožní teprve
nyní větší úspěchy v polytechnickém vzdělání naší mládeže.

Exkurze a výlety.
Školní rok 1961/62 byl ukončen zájezdy a exkursemi do bližšího i vzdálenějšího okolí:
1., 2., 3., 4., 5. tř. navštívily zámek a zoologickou zahradu v Lešné,
6. a 7. tř.

zájezd do Jeseníků

8. tř.

Babiččino údolí

9. tř.

Bratislava.

Výroční vysvědčení byla rozdána 30. června 1962. Nedostatečný prospěch mělo 13 žáků,
s vyznamenáním bylo 70 a sníženou známku z chování dostalo 27 žáků. Šesti žákům byla
povolena opravná zkouška po prázdninách.

Prázdninová činnost žáků.
Z žáků naší školy byly utvořeny požárnické hlídky, které podle vypracovaného plánu
měly pečovat o bezpečnost a zajištění úrody v době žní. Jiné skupiny žáků měly za úkol
udržovat v pořádku školní zahradu a pod vedením učitelů provádět nejnutnější práce a hlavně
zálivku.
Značná část dětí naší školy budou trávit prázdniny v táborech PO, aby si zde odpočinuly a
načerpaly sil pro nový šk. r.
V Šumicích v červenci 1962
Alois Černý.
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Školní rok 1962-63.
Přípravné práce.
Přípravné práce k úspěšnému zahájení nového školního roku byly vykonány v posledním
týdnu měsíce srpna. Na první poradě pedagogické rady, konané dne 24. srpna 1962 seznámili
se členové uč. sboru se všeobecnými směrnicemi pro práci v novém škol. roce. Začátek
nového škol. roku byl opět ve znamení velkých úspěchů sovětské vědy.

Skupinový let kosmických lodí.
11. srpna 1962 byl proveden první skupinový let do vesmíru. Kosmickou loď „Vostok 3“
řídil letec kosmonaut Andrian Nikolajev a kosmickou loď „Vostok 4“, na oběžnou dráhu
uvedenou o den později, řídil letec kosmonaut Pavel Romanovič Popovič. Obě kosmické lodi
vypuštěné na blízkých oběžných drahách měly získat údaje o možnostech navázání
vzájemného přímého spojení a o možnostech koordinovaných akcí letců kosmonautů.
Skupinový let je novou významnou etapou v mírovém dobývání vesmíru.

Festival mládeže.
Velký mezinárodní ohlas měl světový kongres mládeže v Helsinkách, kde tisíce mladých
lidí ze 120 zemí, nejrůznějšího politického přesvědčení manifestovalo po celý týden pod
ideou festivalu „Za mír a přátelství.“
Hlavními směrnicemi pro vnitřní práci v novém škol. roce jsou úkoly vytyčené našemu
školství XI. sjezdem KSČ: dovršit kulturní revoluci, provést důslednou demokratizaci
školství, spojit školní vyučování s výrobní prací a zevšeobecnit úplné středoškolské vzdělání
pro všechnu naši mládež.
Při své školní práci musí mít učitelé stále na zřeteli tyto veliké úkoly. Hlavním jejich
úkolem je zkvalitnění výchovné a vyučovací práce.
V prosinci 1962 konal se v Praze XII. sjezd KSČ. Tímto sjezdem vstoupili jsme do
vývojové etapy naší společnosti, v níž stále víc úkolů bude konkretizováno jako příprava
výstavby komunismu. Cesta ke komunismu vede budováním materiální technické základny a
současným zabezpečováním zákonitě jí odpovídající vysoké vzdělanosti a kultury celé naší
společnosti.

Zahájení vyučování.
Školní rok 1962/63 byl slavnostně zahájen v pondělí 1. září. K shromážděným žákům
promluvil žást. Ředitele, tajemník MNV, předseda ČSM a předseda JZD. Po slavnostním
zahájení rozešli se žáci do svých tříd, kde jim třídní učitelé předali učebnice, sešity a
pomůcky. Všechny učebny byly nově vymalovány, parkety vydrátkovány a vyleštěny. Třídní
učitelé měli za úkol ustanovit tříd. samosprávu, která musí pečovat o čistotu a úpravnost tříd.

Změny v uč. sboru.
Po mateřské dovolené byla na naši školu ustanovena učitelka Věra Mičová, která dosud
působila na ZDŠ ve Vlčnově.
Věra Mičová se narodila 5. dubna 1940 v Gottwaldově. Pochází z dělnické rodiny. Otec
je vyučen zedníkem, matka pracuje v domácnosti. Do národní školy chodila v Rudicích, do
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střední školy v Šumicích. Po ukončení povinné školní docházky navštěvovala Pedagogickou
školu pro vzdělání učitelů národních škol v Kroměříži. Maturovala v r. 1958.
Od 1. září 1958 působila jako učitelka na ZDŠ ve Vlčnově. V r. 1961 se provdala. V r.
1962 se jí narodil chlapec a po mateřské dovolené od 24. září 1962 učí na ZDŠ v Šumicích.

Počet žáků a třídnictví.
Počet žáků a třídnictví.
1. tř.

36 žáků (20 chl. 16 dív.)

A. Opatřilová

2. tř.

32

" (17 " 15 " )

M. Jančářová

3. tř.

33

" (21 " 12 " )

A. Kandrnál

4. tř.

21

"

(10 " 11 " )

P. Hasoňová

5. tř.

39

"

(19 " 20 " )

V. Mičová

6.A

25

" (15 " 10 " )

J. Procházka

6.B

25

" (11 " 14 " )

J. Zábojník

7.

36

"

M. Surá

8.A tř.

26

" (12 chl. 14 dív.)

B. Zapletalová

8.B tř.

26

"

(10 " 16

" )

P. Šuranská

9.A tř.

23

" ( 9 " 14

" )

Z. Bosáková

9.B tř.

24

" ( 7 " 17

" )

A. Jančaříková

Celkem

346 " 180 " 176 "

(19 " 17 " )
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Správcovství sbírek a jiné funkce.
Uč. a žák. knihovna vyš. stup.

B. Zapletalová

Žák. knihovna niž. stup.

V. Mičová

Pomůcky prv 1. – 5. p. roč.

A. Opatřilová

Pomůcky pro D, Z

A. Jančaříková

"

B

P. Šuranská

"

F

J. Zábojník

"

Ch

Z. Bosáková

"

M, Kr, Rý

A. Šimoník

"

Č

A. Černý

"

R

M. Surá

"

Tv

J. Procházka

"

Hv

J. Procházka

Školní spoření

Zd. Bosáková

Sběr bylin a plodů

P. Šuranská

Sběr papíru

M. Jančářová

Pionýr

J. Zelená

Film. referent

A. Černý

Dorost ČSČK

A. Jančaříková

Poradce pro volbu povolání

A. Jančaříková

Správce cyklostilu

Jar. Procházka

Výzdoba chodeb pro nižší roč.

A. Opatřilová

Výzdoba chodeb pro vyšší roč.

A. Šimoník

Dílny

Jos. Zábojník

Školní zahrada

P. Šuranská
Zájmové kroužky a nepovinné vyučování.

Kroužek pěstitelský

5. tř.

V. Mičová

6. – 9. p. roč.

P. Šuranská

Technický kroužek

6. – 9. p. roč.

J. Zábojník

Dramat. kroužek

6. – 9. p. roč.

A. Jančaříková

Zdravot. kroužek

6. – 9. p. roč.

A. Jančaříková

Tělových. kroužek

1. – 5. p. roč.

M. Jančářová

"

"
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"

6. – 9. p. roč.

"

J. Zábojník

Nepovinná němčina

A. Černý

Nepovinná francouzština

A. Šuranský

Volba povolání.
Na tomto úseku vykonala škola vše, aby vycházející žáci nastoupili tam, kde jich
socialistická společnost potřebuje. Postupovala nejen podle směrnic, ale také sama hledala
iniciativně cesty, které by vedly k cíli. Příčiny neúspěchu v náboru do zemědělství tkví mimo
školu.
Přehled o náboru do zemědělství podle jednotlivých obcí:
Šumice

Nezdenice

Rudice

Úkol

8

1

4

13

Plnění

4

-

4

8

Celkem

Na střední školy odešel jeden chlapec a jedenáct děvčat:
Pavel Kusák

Voj. šk. J. Žižky v Brně

Jiřina Hasoňová

Zdrav. škola v Gottwaldově

Jiřina Slívová

"

Jana Hřibová

Prům. šk. stroj. v Uh. Brodě

Lud. Chytrá

Střed. ekonom. šk. v Opavě

Jindra Brendlová

Střed. všeob. vzděl. šk. v Uh. Brodě

Marie Jančaříková

"

Milada Kratěnová

"

Hana Kopřivová

"

Stanislava Kubáňová

"

Jitka Opatřilová

"

Růžena Tlachová

"
Mimotřídní práce školy.

Kulturní podniky:
V prosinci 1962

besídka k zakončení obč. roku.

V březnu 1963

divadlo: Kluci, hurá za ním.

V červnu 1963

divadlo: Jolana a VIII. B

V červnu 1963

veřejné tělovýchovné vystoupení.
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Sběry:
železo

5.427 kg

papír

954 "

textil

1.002 "

hloh

15 "

podběl

5 "

břez. listí

5 "

Velkého úspěchu dosáhli žáci školy ve sběru padaných jablek. Byli na prvním místě
v celém Jihomoravském kraji a jako 1. cenu získali 2.000 Kč.
Z výtěžku podniků pořádaných školou byly zakoupeny cenné předměty:
darling

2.100,- Kčs

promítací přístroj

2.000,-

diaprojektor Medivr
čerpadlo pro šk. zahradu

900,1.100,6.100,- Kč
Školní jídelna.

Ve škol. r. 1962/63 byla v provozu 230 dnů, průměrně se podávalo denně 136 obědů.
Průměrná cena potravin na jeden oběd činila 2,83 Kčs. Na obědy bylo zapsáno 220 žáků.
Kromě těch stravovali ve škol. jídelně také učitelé a správní zaměstnanci.
Vedoucím jídelny je uč.

Jos. Zábojník,

vedoucí kuchařka

M. Tlachová

pomoc. kuchařka

M. Synčáková

pomocnice

B. Jančová

Hodnota spotřebovaných potravin 88.612,07,Na příspěvcích vybráno

91.391,90,-

Žákům bylo vydáno

27.148 obědů

dospělým osobám

4.161

Celkem

31.309 obědů

"

Zimní prázdniny.
Letošní zima vyznačovala se neobyčejnou tuhostí. Koncem listopadu zamrzlo a mrzlo bez
přestání až do března. Je samozřejmé, že tato nečekaná a neobvyklá zima měla neblahý vliv
na celý hospodářský život země, na dopravu, na těžbu a na přísun paliva. Projevoval se všude
citelný nedostatek uhlí, a proto také byly prodlouženy polotení prázdniny, které trvaly od 21.
ledna do 10. února. Po opětném zahájení vyučování bylo nutno zvýšeným úsilím dohánět
učební plán. Z toho důvodu byly rovněž zakázány všechny exkurze a výlety delší než jeden
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den. Místo tradičních autobusových a vlakových zájezdů do vzdálených oblastí, konaly
všechny třídy vlastivědné vycházky do blízkého okolí.

Úmrtí žákyně Dany Markové.
Na závěr letošního škol. roku připravovali žáci a učitelé školy tělovýchovná vystoupení,
které se mělo konat v neděli 23. června. Vystoupení se nekonalo a musilo být odloženo na
příští neděli pro bolestnou událost, která hluboce rozrušila hladinu školního života. Po
několika měsících zákeřné choroby (myasthenie) zemřela ve fakultní nemocnici v Brně ve
středu 19. června ve 20,45 hodin žákyně naší VIII.A tř. Danuše Marková. Ještě v úterý byla
na naší škole účastna vyučování a ve středu o desáté hodině se přišla rozloučit, když ji otec
odvážel do nemocnice. Téhož dne náhle skonala.
Danuška, narozená 23. května 1949, byla mimořádně nadané, pracovité a ukázněné
děvče. Žáci a učitelé zúčastnili se jejího pohřbu v Nezdenicích v neděli 23. června ve 14,30
hod. Velikou bolest všech spolužáků i učitelů nad úmrtím milé spolužačky a kamarádky
citlivě vyjádřila ve svém projevu na rozloučenou nad hrobem její spolužačka Jarmila
Johnová:
Ještě před týdnem jsi tu stála,
plna náruživého dychtění žít
žít, poznávat, konati myšlenky světa
ve vlastní výhni……
A dnes jsi mrtva.
Ticho, strašnější pláče, triumf nicoty nad láskou,
víme, o běda! Však přec. Pověz: Co se Ti stalo?
Do očí živých už nepopatříme Ti,
a ty, jež jsi upírala na nás, ty, plné kdys lesku,
ty oči tančící, laskající pozoruč věci,
nikdy, nikdy nám nepoví již
Proč!?
A to místo v lavici, ve které ses s námi radovala, s námi zpívala i smála se, zůstává
prázdné. Jen kytice rudých růží, která je zdobí, nám připomíná, že ještě před několika dny jsi
byla mezi námi, milá Danuško, s námi se těšila a prožívala všechny radosti i bolesti, které
život přinášel.
Zpráva o Tvém úmrtí zasáhla nás jako blesk a naše srdce jako raněná ptáčata chvějí se
bolestí při vzpomínce na Tebe. Byla jsi naší milou spolužačkou a přítelkyní, všichni jsme měli
rádi Tvou tichou, nenáročnou a laskavou povahu. Byla jsi nám vzorem pracovitosti a patřilas
mezi naše nejlepší žákyně. Všichni jsme pociťovali lítost a soustrast s Tebou, když neústupná
choroba působila Ti tělesnou i duševní bolest a všichni jsme se Ti obdivovali, že jsi tak
trpělivá a statečná. Přáli jsme si všichni vroucně, aby opět zdravá červeň se vrátila do Tvých
líček, aby sis opět s námi zazpívala a zatančila. Bohužel nestalo se tak a my Tvé spolužačky a
spolužáci i Tvoji učitelé stojíme zde v tichém pláči a loučíme se s Tebou, milá Danuško
navždy a slibujeme Ti, že Tvůj spanilý obraz zůstane trvale hluboko skryt v našich srdcích a
nikdy na Tebe nezapomeneme.
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A. Šimoník, M. Zetková – odchod do důchodu.
Koncem letošního školního roku odcházejí na zasloužený odpočinek uč. Alois Šimoník a
uklizečka Marie Zetková. Ředitelství školy spolu se ZV ROH uspořádalo slavnost na
rozloučenou. Předseda ZV ROH Jar. Procházka zhodnotil celoživotní záslužnou práci obou
soudruhů, poděkoval jim a předal jim upomínkové dárky.
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Prázdninová činnost žáků a učitelů.
Letošních prázdnin, které byly mimořádně slunné a teplé, využili naši žáci i učitelé
k vončnění i k pilné práci. Řada učitelů zúčastnila se prázdninových kurzů a studijních
soustředění, jiní spolu se žáky pomáhali při žňových pracích. Tak učitelé odpracovali 180
brigádnických hodin a žáci 5.000. Dvanáct žáků naší školy strávili část prázdnin
v pionýrských táborech.
V Šumicích v srpnu 1963
Alois Černý.
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Školní rok 1963-64.
Školní rok 1963-64 byl slavnostně zahájen 1. září 1963 společným shromážděním všeho
žactva. K žákům promluvil řed. školy A. Černý a zástupce ONV s. inspektor Zd. Rára.
Srdečné pozdravy a přání mnoha úspěchů ve školní práci přinesli žákům rovněž zástupci
MNV a masových organizací.
Po slavnostním zahájení odebrali se žáci do tříd, kde jim byly předány učebnice a
pomůcky.

Učitelský sbor.
Od 1. září 1963 odešel na nové působiště do okresního dětského domova v Bojkovicích
dosavadní ředitel školy s. Antonín Šuranský a na přechodnou dobu byl ředitelem školy
jmenován s. Alois Černý a jeho zástupcem s. Milan Koudela, který zde byl nově ustanoven.
Milan Koudela
Narodil se 27. ledna 1934 v Uh. Brodě. Po ukončení docházky na obecnou školu nebyl
pro nespolehlivost rodiny vůči okupantům přijat na reálné gymnasium a začal navštěvovat 1.
tř. měšťanské školy. Po zatčení matky v r. 1945 byl i odtud vyloučen a dochodil ji teprve po
osvobození. Byl přijat do 2. tř. reálného gymnasia, kde v roce 1952 maturoval. Po maturitě
byl přijat na pedagogickou fakultu Palackého university v Olomouci, kde v r. 1955 ukončil
studium oboru matematika-fyzika státní závěrečnou zkouškou. 1. září 1955 nastoupil na
osmiletou střední školu v Mikulovicích u Jeseníka jako učitel. Zde působil nepřetržitě do 31.
srpna 1963, kdy z rodinných důvodů byl přeložen na své nynější pracoviště na ZDŠ
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v Šumicích. Na bývalém pracovišti zastával funkci předsedy MV ROH a pracoval ve výboru
TJ Spartak Mikulovice.
Na nynějším pracovišti zastává funkci předsedy revizní komise. Ve svém bydlišti v Uh.
Brodě je členem TJ Spartak Uh. Brod.
Současně se s. Milanem Koudelou byla na zdejší škole ustanovena od 1. září 1963 jeho
manželka
Jarmila Koudelová
narodila se 13. listopadu 1941 v Zábřeze na Moravě. Po ukončení povinné školní
docházky byla přijata na Fučíkovu pedagogickou školu v Olomouci. Po jejím absolvování v r.
1959 nastoupila učitelské místo na osmileté střední škole ve Zlatých Horách. Zde působila
nepřetržitě do 31. srpna 1963. Po dobu působení se věnovala práci v ČSM jako kulturní
referent vesnické organizace. Byla rovněž členkou divadelního kroužku OB.
V dubnu 1963 se provdala za Milana Koudelu, učitele ZDŠ v Mikulovicích. K prvnímu
září 1963 byla s manželem přeložena na ZDŠ v Šumicích. Má dobré zkušenosti v elementární
výuce, a tak v letošním šk. r. je třídní v 1. tř.
Dále byla v tomto škol. roce ustanovena na škole Irena Urbánková, která sem přešla ze
ZDŠ ve Strání.
Irena Urbánková, roz. Matějíčková, narodila se v Bojkovicích 17. 7. 1943, a tam
vychodila i osmiletku. Po maturitě na jedenáctiletce v Uh. Brodě studovala PI v Gottwaldově.
Od 1. září 1962 byla ustanovena učitelkou na ZDŠ ve Strání, odkud po provdání za Karla
Urbánka, úředníka ČSD v Bojkovicích, přešla od 1. září 1963 na ZDŠ v Šumicích. Na podzim
1963 dokončila dálkové studium na PI a získala aprobaci pro 1.-5. p. roč. Na naší škole
vyučovala v tomto šk. r. v 6.-9. p. r. pracovní výchově, matematice a přírodopisu. V lednu
1964 odešla na mateřskou dovolenou.
Dnem 1. září 1963 odešel do důchodu učitel zdejší školy s. Alois Šimoník, který začal
svou učitelskou dráhu 1. 12. 1922 na obecné škole v Hynkově. Působil dále na měšť. škole ve
Šternberku, v Náměští n. H., na pokusné škole ve Zlíně, na měšť. škole v Olomouci,
v Bratislavě, v Brně. Od r. 1946 učil na měšť. škole v Bojkovicích. 1. 9. 1953 byl přeložen na
osmiletou střední školu do Strání a od 1. 9. 1954 na osmiletou střední školu v Šumicích.
S. Šimoník měl aprobaci pro matematiku, kreslení a rýsování. Věnoval se hlavně psaní a
v tomto oboru dosáhl pěkných úspěchů. Je autorem i několika příruček psaní.
S. Šimoník žije na zaslouženém odpočinku u syna v Přerově a přejeme mu pevné zdraví a
dobrou duševní pohodu.
Od 1. září 1963 odešla do důchodu dlouholetá uklizečka a zdejší škole s. Marie Zetková.
Působila na škole od 1. 12. 1950 a její práce se vždy vyznačovala velkou pečlivostí a
svědomitostí. I jí přejeme do zaslouženého odpočinku pevné zdraví.
V letošním šk. roce odešly postupně na mateřskou dovolenou čtyři soudružky učitelky,
což způsobilo velké potíže při zajišťování plynulého a kvalitního vyučování. Na zastupování
byla ustanovena od 1. března 1964 s. Olga Hyráková a od 1. 4. 1964 s. Jan Mihal, dosavadní
ředitel ZDŠ v Nivnici.
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Počet žáků a třídnictví.
1. tř.

31 žáků

(14 chl., 17 dív.)

s. Koudelová

2. tř.

38 žáků

(21 chl., 17 dív.)

s. Opatřilová

3. tř.

32

"

(17 " , 15 " )

s. Jančářová

4. tř.

34

"

(22 " , 12 " )

s. Kandrnál

5. tř.

34

"

(13 " , 21 " )

s. Mičová

6.A

29

"

(17 " , 12 " )

s. Bosáková

6.B

26

"

(11 " , 15 " )

s. Urbánková

7.A

24

"

(15 " , 9 " )

s. Zelená

7.B

24

"

(11 " , 13 " )

s. Zábojník

8.

36

"

(19 " , 17 " )

s. Surá

9.A

24

"

(11 " , 13 " )

s. Zapletalová

9.B

24

"

( 9 " , 15 " )

s. Procházka

Celkem 356 žáků

(180 chl., 176 dív.)

1. – 5. tř. 169 žáků (87 chl., 82 dív.)
6. – 9. tř. 187

"

(93 " , 94 " )
Přidělení předmětů.

J. Koudelová: 1. tř

22 hod.

A. Opatřilová: 2. tř.

25 "

M. Jančářová: 3. tř.

26 "

A. Kandrnál: 4. tř.

26 "

V. Mičová: 5. tř.

26 "

A. Černý:

Č VIII. tř. 5 hod., D IX.A-B 4 hod.

M. Koudela:

F VII.A-B 4, F VIII. 2, M VIII. 5, Tv VIII. 2
Rý IX.A-B 4

9 hod.
17 hod.

A. Jančaříková: Č VI.A-B 12 hod., Z VI.A-B 6, Z VIII.2
Pv IX.A-B 2, Ov VI.A-B 2, Č VII.6
Zd. Bosáková:

Ch VIII-IXA-B 8, M VI.A, IX.A-B 16, Př. IX. A-B 4,
Tv 7d. 2

Mil. Surá:

30 hod.

Ov VIII, IX.A-B 3, R VI.-IX. 19, Pv VII.A, VIII 6,
Vv VIII. 2

Jar. Procházka:

30 hod.

30 hod.

Č IX.A-B 10, Hv VI.-IX. 7, Pv IX. A-B 5, DVI, VIII. 4,
Tv IX. chl 2.

28 hod.
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Jos. Zábojník:

M VII.A-B 10, F IX. A-B 6, Pv IX.A-B 5,
Tv VI, VII, 4, Př VI.A-B 6

Jar. Zelená:

Č VII. 6, Vv VI.A-B 4, Pv VII, VIII 9, Ov VII.A-B 2,
Tv VI, VIII, IX 6, Př. VII.A-B 4

I. Urbánková:

31 hod.
31 hod.

M VI.B 6, D VII.A 2, Z VII.A-B 4, Pv VI, VII 9,
Př VIII. 2, Vv VII.A-B 4, Tv VI.A-B 2

29 hod.

Zájmové kroužky.
Zdravotnický 3. – 5. tř.

-

A. Opatřilová

Zdravotnický 6. – 9. tř.

-

A. Jančaříková

Pěvecký

-

J. Procházka

Pěstitelský

-

P. Šuranská

Tělovýchovný

-

Mil. Koudela

Technický

-

Jos. Zábojník

Dramatický

-

A. Jančaříková, J. Zelená
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Předmětová komise.
Jazyk český

vedoucí

A. Černý

Jazyk ruský

"

M. Surá

Přír. vědy

"

M. Koudela

Zem., děj., obč. v.

"

A. Jančaříková

Prac. výchova

"

P. Šuranská

Metod. Sdružení

"

A. Opatřilová

Veřejně prospěšná práce.
V letošním šk. r. byla opět naše škola vyhodnocena jako první v Jihomoravském kraji ve
sběru padaných jablek. Tři nejlepší sběrači byli odměněni náramkovými hodinkami a
fotografickým aparátem a pionýrská organizace získala gumový nafukovací kajak. Celkem
bylo nasbíráno 290 q padaných jablek.
Na podzim a na jaře se některé oddíly zúčastnily brigád na JZD při vybírání brambor, při
jednocení cukrovky, při sklizni sena a pod. Rovněž ve sběru odpadových surovin bylo
dosaženo dobrých výsledků. Pionýři nasbírali celkem 920 kg papíru, 530 kg textilu a 7.431 kg
železa.
Kulturní akce.
Na ukončení občanského roku 1963 byla uspořádána v prosinci žákovská besídka pro
veřejnost. Velmi pestrý program byl rodiči pěkně přijat. V lednu 1964 uspořádala škola spolu
se SRPŠ III. společenský ples, který se neobyčejně pěkně vydařil. Pololetní prázdniny byly
zakončeny za pomoci VŽ v Šumicích dětským karnevalem.
V dubnu provedl dramatický kroužek divadelní hru „Tábor Křižovatka“ a v červnu
představení „Vyměněná princezna“. Obě divadelní představení se velmi líbila.
Téměř každý měsíc zúčastňovali se žáci školy hodnotných filmových představení v kině
KD.
V uplynulém šk. r. byly pro žáky uspořádány dva výchovné koncerty a jedno recitační
pásmo.
Volba povolání a rozmísťování dorostu.
V letošním šk. r. vyšlo z 9. tř. 48 žáků, z nižších ročníků 2 žáci, celkem tedy 50 žáků.
Volba povolání musí být v souladu s hospodářskými potřebami společnosti, a proto byl
vypracován plán práce z hlediska volby povolání, s kterým byli na začátku škol. roku
seznámeni všichni učitelé.
V měsíci záři byl ustanovena komise pro rozmísťování žáků do povolání. V rámci SRPŠ
konala se schůze rodičů vycházejících žáků. Rodiče byli informováni o povoláních
hospodářsky a společensky nejdůležitějších, jako hornictví, hutnictví, doprava, stavebnictví a
zemědělství.
Na besedách s vycházejícími žáky bylo hovořeno o možnostech zařazení do jednotlivých
povolání a na výběrové školy. Nábor do preferovaných povolání a výběr žáků na studia byl
projednán s radami MNV a vesnickými organizacemi KSČ v Šumicích, Rudicích a
Nezdenicích.
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Volbě povolání napomáhaly zájmové kroužky, exkurze do zemědělských závodů, besedy
se členy a zaměstnanci JZD i pohovory učňů z pracovišť.
Společným úsilím všech složek vycházející žáci byli takto rozmístěni:
zemědělství

7

hornictví

2

stavebnictví

4

Slovstroj

4

Let

1

Svit

5

OP Prostějov

1

ZŘR

1

Pramen

2

Jednota

3

Drobné zboží

2

Komunál

2

Výběrové školy

16
Prospěch a chování.

Tř.

2. st. z chov.

prospěli

s vyznam.

neprospěli

1.

-

31

-

-

2.

-

38

-

-

3.

-

32

-

-

4.

1

33

-

1

5.

-

31

8

3

6.A

-

21

8

-

6.B

-

19

7

-

7.A

-

16

8

-

7.B

1

16

7

1

8.

3

28

5

3

9.A

1

18

5

1

9.B

2

18

5

1

Celkem

8

301

53

10

Školní rok 1963/64 byl ukončen v sobotu 27. června 1964. Na slavnostním shromáždění
všech žáků zhodnotil výchovná a vyučovací výsledky v letošním šk. r. ředitel školy,
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vycházejícím žákům popřál mnoho úspěchů a spokojenosti v jejich zvoleném prožití prázdnin
v domovech nebo v pionýrských táborech.
V Šumicích v srpnu 1964
Alois Černý.
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Školní rok 1964-65.
Školní rok 1964-65 byl slavnostně zahájen 1. září 1964 poprvé v krásném prostředí
nového kulturního domu. K shromážděným žákům promluvil nově jmenovaný ředitel školy s.
František Plhoň. Přivítal školní mládež do nové práce, nastínil úkoly, které školu v letošním
škol. roce čekají a v závěru popřál všem dětem i členům učit. sboru mnoho úspěchů v jejich
snažení. Zdravici dětem za MNV přednesl předseda školské a kulturní komise s. Jaroslav
Jančář. Slíbil všestrannou pomoc škole od místního národního výboru a vyzval děti, aby
pilnou prací a přesným plněním svých povinností přispívaly k rozkvětu své rodné obce.
Po slavnostním zahájení nového školního roku v kulturním domě odešli žáci do školy,
kde jim třídní učitelé dali organizační pokyny pro novou práci.
Změny v učitelském sboru.
Od 1. září 1964 ujal se řízení školy nově jmenovaný ředitel s. František Plhoň dosavadní
ředitel ZDŠ ve Strání.

S. František Plhoň narodil se v Uh. Brodě 4. 5. 1921, kde rovněž navštěvoval obecnou a
měšťanskou školu. Po maturitě na učitelském ústavě v Kroměříži r. 1941 nedostal hned místo
jako učitel a byl zaměstnán jako výpomocný dělník v České zbrojovce v Uh. Brodě. Do
učitelské služby byl poprvé ustanoven 1. 3. 1942 na obecné škole v Uh. Brodě. Od počátku
nového šk. roku byl ustanoven na obecní škole v Částkově, kde působil až do 1. 4. 1943, kdy
byl totálně nasazen opět v České zbrojovce v Uh. Brodě, kde byl zaměstnán až do
osvobození. Po osvobození působil na Vyškovci-Bošačkách a v Luhačovicích. Po vykonání
základní vojenské služby byl ustanoven od 1. 9. 1946 na osmileté střední škole v Nivnici. Zde
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vstoupil po Únoru 1948 do KSČ. Zúčastňoval se aktivně politického a osvětového života na
všech úsecích. Za svoji práci byl také několikrát vyhodnocen jak v rámci okresu tak i kraje.
V r. 1954 byl povolán do funkce vedoucího odboru školství a kultury rady ONV v Uh.
Brodě, kde pracoval 3 roky. Také zde vykonal řádný kus dobré a svědomité práce.
Na vlastní žádost z rodinnýh důvodů byl ustanoven ředitelem ZDŠ na Strání, kde působil
do 1. září 1964.
S. ředitel Plhoň je ženatý a má tři děti ve věku od 10 do 18 let.
Na své první místo byla ustnovena od 1. září 1964 na ZDŠ v Šumicích s. Marcela
Lipnerová, narozená 20. 12. 1942. Pochází z Buchlovic, kde její otec je obvodním lékařem.
Studovala SVVŠ v Uh. Hradišti a po maturitě působila rok ve zdravotnictví a poté byla přijata
na Pedagogický institut v Gottwaldově, kde studovala přírodopis a zeměpis pro 2. stupeň.
Poslední ročník PI studovala dálkově při zaměstnání a studia zakončila promocí v červnu
1965. V letošním šk. roce vyučovala převážně předmětům své aprobace a tělesné a pracovní
výchově. Do veřejné práce se zapojila jako cvičitelka žen v TJ Sokol v Šumicích a jako
členka lidového tanečního souboru Olšava v Uh. Brodě.
Poprvé od vzniku pionýrské organizace byla ustanovena na škole od 1. září letošního
škol. roku stálá skupinová pionýrská vedoucí s. Milada Kněžíčková, abiturientka SVVŠ v Uh.
Brodě.
S. Kněžíčková pochází z Uh. Brodu, kde její otec působil jako tajemník OV KSČ a nyní
zastává funkci ředitele ZŘR v Bojkovicích. Matka je zaměstnána jako úřednice
v Královopolských strojírnách v Uh. Brodě.
S. Kněžíčková po získání patřičné praxe přihlásí se k dálkovému studiu na Pedagogické
fakultě, aby získala učitelskou aprobaci.
Počet žáků a přidělení třídnictví.
1. tř.

27 žáků

2. tř.

31

"

"

s. P. Hasoňová

3. tř.

38

"

"

s. A. Opatřilová

4. tř.

32

"

"

s. M. Jančářová

5. tř.

34

"

"

s. Ant. Kandrnál

6.A tř. 27

"

"

s. Jar. Procházka

6.B tř. 22

"

"

s. M. Lipnerová

7.A tř. 30

"

"

s. B. Zapletalová

7.B tř. 27

"

"

s. Milada Surá

8.A tř. 26

"

"

s. Jarm. Zelená

8.B tř. 22

"

"

s. Jos. Zábojník

9. tř.

"

"

s. Mil. Koudela

34

tř. uč. s. V. Mičová

Celkem 350 žáků
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Významné události a kulturní akce.
Uplynulý škol. rok byl bohatý na významné kulturní a státně politické události. Vždyť
to byl rok 20. výročí osvobození ČSSR a rok III. CS. K těmto dvěma významným událostem
byla zaměřena veškerá osvětová činost nejen ve škole, ale i v celé obci.
Oslavy Velké socialistické říjnové revoluce proběhly v obci již svým tradičním
způsobem. V předvečer 7. listopadu konal se v obci lampionový průvod k pomníku padlých,
kde k shromážděným občanům promluvil ředitel školy s. Fr. Plhoň o významu VŘSR pro
sovětský lid a pro národy celého světa.
K 20. výročí osvobození naší vlasti z fašistické poroby připravili žáci naší školy
slavnostní akademii, která svým obsahem, celkovým pojetím i počtem účinkujících žáků je
mimořádnou událostí. Na nácviku akademie pracovali všichni členové uč. sboru za hlavního
vedení řed. s. Plhoně. Na rozdíl od jiných podobných podniků vyznačovala se akademie
jednotící myšlenkou radostného mírového života našich dětí a její vyvrcholení – hold 20.
výročí naší svobody – vyzněl v krásnou manifestaci a projevy lásky k osvobození vlasti.
Akademie, konaná u příležitosti MDŽ, byla širokou veřejností velmi vysoko vceňována.

Slavné májové dny První máj a 9. květen Den osvobození byly ve škole i v obci radostně
oslaveny. Těžké i radostné dny osvobození z fašistické poroby před 20 lety připomínaly
občanům rozhlasové relace „Čtení z kroniky“, které zpracovávali členové uč. sboru. K oslavě
20. výročí osvobození naší vlasti byl také plně zaměřen „Šumický zpravodaj“, vydávaný OB
v Šumicích za redakce i administrace členů učitel. sboru. Šumický zpravodaj přinášel jednou
nebo dvakrát měsíčně zajímavé zprávy z kulturního, společenského i hospodářského života
obce.
Pro školní i veřejnou tělovýchovu byl letošní rok dobou perné práce při nácviku na III.
celostátní spartakiádu. Výsledkem obětavé námahy a nadšení jak žáků, tak i členů uč. sboru
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byl zdařilý tělovýchovný den v předposlední červnovou neděli. Po pestrém průvodu obcí
předvedli naši žáci velmi četnému obecenstvu ukázky spartakiádních cvičení. Všechna
cvičení se líbila, ale největší potlesk sklidilo přesně provedené půvabné cvičení starších
dívek.Devítky dívek a chlapců zúčastnily se i spartakiádního cvičení v Uh. Brodě a skupina
dívek za vedení s. Zelené a Lipnerová cvičila též na III. CS v Praze.
Během uplynulého škol. roku zhlédli naši žáci řadu poučných i zábavných filmů a
seznámili se i s literární, hudební i baletní tvorbou předních spisovatelů, básníků a skladatelů
v podání vynikajících profesionálních umělců.
Opravy školní budovy.
V letošním šk. roce byly provedeny rozsáhlé opravy školní budovy. Ještě na podzim r.
1964 byly vyměněny v celé škole všechny dveře a na jaře r. 1965 byla nahrazena stará
zpuchřelá okna novými moderními širokými okny. Je nutno zdůraznit, že většina prací byla
provedena zdarma brigádnicky obětavými rodiči žáků. Vyvrcholením oprav bylo pořízení
nové fasády celé školy během prázdnin, takže 1. září 1965 zastkví se škola v nové kráse a
bývalí žáci stěží by poznali v moderní „omlazené“ budově onu starou omšelou školu, do níž
před řadou let chodili.
Zmodernizování exteriéru i interiéru školy je jenom počátkem realizace smělých plánů,
které počítají s přístavbou nového křídla k dosavadní školní budově, pořízením ústředního
topení, vybudováním odborných pracoven apod. Pevně věříme, že i tyto odvážné plány se
uskuteční v nedaleké době.
Inspekce na škole.
Ve dnech 25. a 26. května a 1. června 1965 provedl inspekci školy okr. škol. inspektor
Zdeněk Ráza.
Cílem inspekce bylo:
1. Materielní podmínky a školní budova
2. Stav učebně výchovné práce ve všeobecně vzdělávacích předmětech
3. Práce mladých učitelů
S. inspektor hospitoval ve 2. tř. u s. Hasoňové v českém jazyce, ve 4. tř. u s. Jančářové
v českém jazyce, v 5. tř. u s. Kandrnála ve vlastivědě, v 7.B tř. u s. Koudely v matematice,
v 9. tř. u s. Suré v obč. výchově a v 6.A v botanice u s. Lipnerové. Všechny zhlédnuté hodiny
byly celkem kladně hodnoceny a v inspekčním zápise s. inspektor konstatuje, že se
v uplynulých letech škola postupně vypracovala na celkově dobrou úroveň.
Závěrečná klasifikace prospěchu a chování.
Tř.

2. stup. z chov.

prospěli

s vyznam.

neprospěli

1.

-

27

-

-

2.

-

31

-

-

3.

-

37

-

-

4.

-

32

-

-

5.

1

32

-

2

6.A

1

14

9

4

94

6.B

-

10

9

3

7.A

-

18

10

-

7.B

-

19

6

2

8.A

-

16

7

3

8.B

-

11

8

3

9.

-

23

10

1

Celkem

2

270

69

18

Volba povolání a rozmístění dorostu.
Ve škol. roce 1964/65 ukončilo pov. školní docházku 34 žáků z 9. tř., z toho 18 chlapců a
16 dívek. Z nižších ročníků 5 chlapců. Do seznamu žáků se změněnou pracovní
schopností bylo zařazeno 6 žáků. Naší škole byl stanoven úkol
získat 2 chlapce do hornictví
1 do hutnictví
4 do stavebnictví
8 do zemědělství
Konečné rozmístění vycházejícího dorostu:
střední ekonom. škola

4

střední zdrav. škola

1

střed. prům. šk. strojnická

1

pedagog. škola

2

střední všeob. vzděl. škola

4

hornictví

1

stavebnictví

9

hutnictví

2

stroj. zámečnictví

6

Svit Gottwaldov

2

kominictví

1

zemědělství

4

Přeložení na jinou školu.
Z rodinných důvodů na vlastní žádost byla přeložena ze ZDŠ v Šumicích na ZDŠ 1. – 5.
p. r. v Biskupicích s. Božena Zapletalová s platností od 1. září 1965.
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Z týchž důvodů žádala o přeložení do svého bydliště Rudic s. Milada Surá. Její žádosti
bylo vyhověno a od 1. září 1965 bude působit na ZDŠ 1.-5. p. r. v Rudicích.
Ze ZDŠ v Šumicích odchází též na vlastní žádost do Uh. Brodu na zvláštní školu s. Alois
Černý, který působil v Šumicích od 1. září 1946. Od 1. září 1953 zastával funkci zástupce
ředitele školy až do konce srpna 1965. Za svého 19 letého působení na škole byl svědkem
velkých změn, které prodělala škola i celá vesnice v budovatelském poválečném období. S.
Černý vychoval stovky, šumických žáků, z nichž mnozí v přítomné době zastávají velmi
významná místa na svých procovištích, ve veřejném životě i v řízení obce.
S. Černý přeje všem svým bývalým žákům a přátelům hodně úspěchů v životě a svým
spolupracovníkům na škole, aby i oni vydrželi na svých působištích tak dlouho a našli ve
školní práci radost a uspokojení.
S. Černý loučí se i se školní kronikou, kterou psal od šk. r. 1957-58 a přeje svému
nástupci mnoho zdaru.

27. 9. 60

V Šumicích v srpnu 1965
Alois Černý.
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