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Školní rok 1948 – 49.
.

Zákon o jednotném školství.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se 21. dubna 1948
na zákoně číslo 95 Sb. o základní úpravě jednotného školství. Podle tohoto zákona povinná
docházka do školy prvního a druhého stupně trvá devět let. Národní škola (bývalá obecná) má
pět postupných ročníků. Střední škola (bývalá měšťanská) má čtyři postupné ročníky.
Ve školních letech 1948/49 až 1950/51 nemá býti v první třídě národní školy více než 40,
v ostatních třídách více než 50 žáků. Počínaje školním rokem 1951/52 se tento počet snižuje
na 30 a 40 žáků. Osobní náklad na školy hradí stát. Věcný náklad upraví zvláštní zákon.
Náklad na učební pomůcky a knihy pro školy hradí stát. Školní rok se začíná 1. září a končí
31. srpna. Školu spravuje ředitel. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1948.

Oddělení správ škol.
Na základě zákona o jednotném školství a ve smyslu výnosu ministerstva školství a
osvěty ze dne 2. června 1948 číslo 2117000-II oddělila zemská školní rada v Brně s platností
od 1. září 1948 správu národní školy v Šumicích od správy střední školy v Šumicích a zřídila
při národní škole systemisované místo definitivního ředitele výnosem ze dne 4. listopadu
1948, číslo III/2 – 11712/2/48.
Přípisem okresního školního výboru v Uherském Brodě ze dne 30. listopadu 1948, číslo
1653/48, byl učitel Josef Šustek přeložen ze střední školy v Šumicích na národní školu
v Šumicích a pověřen správou školy od 1. září 1948.

Nadřízené úřady.
Ministerstvo školství a osvěty, od 22. října 1948 ministerstvo školství, věd a umění,
zkráceně MŠVU. Ministrem je universitní profesor dr. Zdeněk Nejedlý. Zemská školní rada
v Brně trvala do 31. ledna 1949. Od 1. února 1949 začal úřadovati školský, osvětový a
tělovýchovný referát Krajského národního výboru v Gottwaldově. Jemu je podřízen školský,
osvětový a tělovýchovný referát Okresního národního výboru v Uherském Brodě. Okresním
školním inspektorem byl do 31. ledna 1949 František Horák, od 1. února 1949 RNDr Jan
Svoboda.

Průběh školního roku.
Národní škola v Šumicích měla ve školním roce 1948/49 pět postupných ročníků o pěti
třídách. Protože byly jen čtyři učebny, byl zaveden střídavý feriální den. Jedno odpoledne
v týdnu byla I. třída vyučována v učebně střední školy.
Školní rok byl zahájen dne 1. září 1948.
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Přidělení tříd.
I.

třída: Zdenka Šebestíková, učitelka, bytem v Uh. Brodě.

II.

třída: Vladimír Prager, učitel, bytem v Uherském Brodě.

III.

třída: Josef Šustek, pověřený správou školy, bytem v místě.

IV.

třída: František Bárta, učitel, bytem v místě.

V.

třída: Jindřiška Ruličková, učitelka, bytem v Uhers. Brodě.

Učitelka ručních prací: Žofie Šašinková, bytem v Záhorovicích.
Učitel římsko-katolického náboženství: František Josefík, farář v Šumicích. Celoroční
bezplatnou dovolenou měla Vlasta Zlinská, učitelka, bytem v Uherském Brodě.
Dne 1. října 1948 byla učitelka ručních prací Žofie Šašinková přeložena do Nezdenic.
Vyučování ručním pracím převzali literní učitelé a učitelky.

Přehled vyučovacích hodin
podle Učebního plánu a osnov, výnos MŠAO ze dne 31. VII. 1948.
Dne 1. října 1948 byl ze schopných žáků IV. a V. třídy utvořen zájmový dramatický
kroužek pod vedením učitelky Jindřišky Ruličkové. Výsledkem činnosti kroužku byla
„Mikulášská besídka“, pořádaná 4. prosince pro žactvo a 5. prosince 1948 pro dospělé. Čistý
výnos 3 618 Kč věnován na zakoupení pomůcek. Činnost dramatického kroužku skončila 31.
ledna 1949.
Doučovací skupiny ve smyslu § 15 školského zákona číslo 95 Sb. byly od 1. října 1948
zavedeny ve II. třídě z počtů jedna hodina týdně a ve IV. třídě společně z počtů a jazyka
českého rovněž jedna hodina týdně. Od 1. února až do konce školního roku byly zavedeny
tyto doučovací skupiny: V I. třídě jedna hodina z jazyka českého, ve II. třídě totéž, ve IV.
třídě jedna hodina společně z jazyka českého a počtů, v V. třídě pak po jedné hodině z jazyka
českého a počtů.
Dne 28. ledna 1949 byl přítomen vyučování ruskému jazyku ve IV. třídě u vyučujícího
Josefa Šustka zemský školní inspektor Cyril Nemeškal. Dne 9. února 1949 byl přítomen
vyučování ve II. a IV. třídě okresní školní inspektor RNDr Jan Svoboda.
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Sběr surovin a léčivých bylin.
V pravidelných měsíčních sběrech odvedli žáci ve školním roce celkem 3 645 kg papíru,
hader, gumy, kostí a barevných kovů a umístili se z celkového počtu 60 škol okresu na 11.
místě. Za odvedené suroviny vyplatila sběrna celkem 1 676 Kč. Léčivých bylin nasušili žáci
6,9 kg a obdrželi 135 Kčs.

Brigády.
Na jaře 1949 žáci hubili chrousty. Zničili jich celkem 29 230. Místní národní výbor
vyplatil žákům odměnu 300 Kčs.
Žákovské pracovní brigády za vedení a spolupráce učitelů odpracovaly při pátrací službě
proti mandelince bramborové, při jarním úklidu obce, při hubení chroustů a sběru léčivých
bylin celkem 1 613 hodin v hodnotě 12 900 Kčs.
Žákovské brigády kulturní byly dvě: „Mikulášská besídka“ s rodiči v Šumicích dne 5.
prosince 1948 a „Okrsková akademie“ v Nezdenicích 29. května 1949. Na této akademii
účinkovali žáci III. až V. třídy národní školy v Šumicích v různých výstupech a recitacích.
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„Dny mládeže.“
K posílení česko-slovenské vzájemnosti uspořádaly pedagogické sbory okresů Uherský
Brod, Valašské Klobouky, Trenčín a Nové město v červnu 1949 velké slavnosti, nazvané
„Dny mládeže“, jež byly vyvrcholením soutěžení žactva v recitaci sólové i sborové, ve
sborovém zpěvu, v tělovýchově, v prospěchu a ve sběru surovin. Mimo to již v dubnu 1949
bylo zahájeno vzájemné dopisování se školami slovenských okresů. Národní škola
v Šumicích si dopisovala s národní školou ve Velkých a Malých Stankovcích u Trenčína.
Byla též provedena výměna knih, umožněná dotací MŠVU. Žáci národní školy poslali žákům
slovenské školy v Stankovcích pět českých knih s věnováním a obdrželi od nich oplátkou pět
knih slovenských.
K recitační sólové soutěži meziokresní byly nacvičovány dvě básně: slovenská
„Partyzánska“ od Fraňo Krále a česká „Ukolébavka dělnické mámy“ od Pavla Bojara.
V mezitřídní soutěži zvítězil v recitaci „Partyzánské“ žák IV. třídy Josef Jančář, v recitaci
„Ukolébavky“ žačka III. třídy Miroslava Šojdrová. Ve vyřaďovací soutěži deseti národních
škol okrsku Uherský Brod – východ obsadil žák IV. třídy Josef Jančář první místo a po
skončení „Dnů mládeže“ obdržel od koordinačního výboru okresních pedagogických sborů
čestný diplom a vázanou knihu.

Oslavy a vzpomínky.
Dne 3. září 1948 zemřel druhý president republiky Dr Eduard Beneš. Smuteční projev na
společném žákovském shromáždění měl dne 4. září Josef Šustek. Dne 8. září byla konána
společná smuteční tryzna spojená s poslechem rozhlasového pásma o zesnulém presidentovi.
Dne 14. září 1948 bylo vzpomenuto výročí úmrtí presidenta Osvoboditele T. G.
Masaryka.

Výročí mnichovského diktátu bylo vzpomenuto dne 30. září. Dne 27. října se konala
školní oslava třicátého výročí založení československé republiky. Na paměť toho dne zasadili
žáci IV. třídy ve školce dva stromky.
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Dne 5. listopadu 1948 bylo vzpomenuto pátého výročí bitvy o Kijev. Dne 6. listopadu pak
se konala společná oslava Velké říjnové revoluce a 21. prosince společná oslava narozenin J.
V. Stalina. Dne 3. ledna 1949 byla slavnostně zahájena pětiletka. Dne 21. února vzpomenuto
25. výročí smrti V. I. Lenina a 23. února 31. výročí založení Rudé armády. Dne 25. února
bylo vzpomenuto lonských únorových událostí.
Dne 7. března 1949 se konala společná vzpomínka narozenin presidenta Osvoboditele T.
G. Masaryka. Dne 10. března bylo pak vzpomenuto prvního výročí tragické smrti ministra
Jana Masaryka. Téhož dne vzpomenuto též 2. výročí polsko-československé smlouvy o
přátelství a vzájemné pomoci.
Dne 13. dubna na společném žákovském shromáždění promluvil Josef Šustek na thema
„Do práce za světový mír“. Dne 7. května vzpomenuto 4. výročí pražského povstání a 8.
května se žáci zúčastnili slavnostní akademie pořádané ke „Dni vítězství“ střední školou
v Šumicích.
Dne 28. května 1949 bylo vzpomenuto narozenin druhého presidenta republiky Dr
Eduarda Beneše. V týdnu od 6. do 13. června bylo vzpomenuto ve IV. a V. třídě
stopadesátých narozenin A. S. Puškina.

Různé události.
Dne 6. října 1948 zúčastnil se učitelský sbor celodenního kursu hudební výchovy
v Uherském Brodě za vedení profesora Josefa Masopusta. Od 5. do 11. listopadu byl Josef
Šustek z příkazu nadřízeného úřadu zaměstnán revisí zásobovacího oddělení ve Střelné, okres
Valašské Klobouky. V listopadu byla odeslána Československému Červenému kříži v Brně
výzva ke Spojeným národům k udržení světového míru. Petici podepsalo 130 žáků a všichni
členové učitelského sboru.
Dne 15. prosince hospitoval učitelský sbor na národní škole v Záhorovicích. Dne 16.
března 1949 obdržela národní škola od závodu Jaroslav Najman v Brně zásilku 21 nových
dvoumístných žákovských lavic se sklápěcími sedadly v ceně 22 500 Kčs.
V měsíci květnu se 154 žáci podrobili očkování proti tuberkulose. Dne 1. června bylo
provedeno očkování žáků sedmi – a čtrnáctiletých proti neštovicím. Dne 17. června navštívili
žáci V. třídy museum v Uherském Brodě. Dne 22. června podnikli žáci V. třídy jednodenní
výlet do Trenčína. 23. června tentýž výlet podnikla IV. třída.
Během školního roku bylo žákům promítnuto 25 krátkých filmů. Od 4. do 17. července
zúčastnil se Josef Šustek kursu pro základní politické školení učitelstva v Kroměříži.
O prázdninách byl ve dvou malých nedostatečně osvětlených učebnách zvětšen počet
oken zasazením nového třetího okna. Náklad na obě okna, jež dodal stolář Jahoda z Újezdce,
činil s dopravou 7 920 Kčs. Od zasklení bylo zaplaceno 1100 Kčs. Mimo to byly v obou
malých učebnách zasazeny do zdi nové skříně, rovněž od Jahody, v ceně 8 400 Kčs za obě. Za
zednické a nádenické práce bylo vyplaceno 4 100 Kčs. Celkový náklad na obě okna a skříně
činil tedy i s ostatními drobnými výdaji 22 560 Kčs. Koncem měsíce srpna 1949 obdržela
národní škola prostřednictvím firmy Narpa, národní podnik, v Brně, na odběrní list KNV
v Gottwaldově nový kancelářský psací stroj „Zeta“ za 11 194 Kčs a 92 Kčs za dopravu.

Správa sbírek.
Kabinet pomůcek národní školy, jejž spravoval Josef Šustek, měl ke dni 31. srpna 1949
celkem 114 čísel. Učitelská knihovna, kterou spravoval rovněž Josef Šustek, čítala koncem
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srpna 102 svazky. Žákovská knihovna, kterou spravovala učitelka Zdenka Šebestíková, měla
ke dni 31. srpna celkem 94 svazků.

Docházka za školní rok 1948-49.
Počet žáků na konci školního roku.
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Předběžný zápis na rok 1949-50

V Šumicích dne 31. srpna 1949.
Zapsal:
Josef Šustek
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Školní rok 1949-50.
Zákon o platových a pracovních poměrech státních zaměstnanců
ze dne 17. května 1950.
V zákoně tomto stanoví paragraf 23, že učitelé jsou státní zaměstnanci, kteří na školách
obstarávají výchovu a vyučování. V paragrafu 24 se vymezují povinnosti: Učitel je povinen
pracovati s největším úsilím a péčí na rozumovém, mravním a tělesném rozvoji svěřené
mládeže, aby vyspěla v uvědomělé občany lidově demokratického státu, statečné obránce
vlasti a zastánce pracujícího lidu a socialismu. Učitel má přispívat ke kulturnímu rozvoji
státu, působit k zvýšení politického uvědomění lidu a pomáhat při zavádění socialistických
forem práce, zejména na vesnici. Učitel pověřený správou školy má být ostatním učitelům
vzorem a vést školu tak, aby jako kolektiv učitelů a žáků ve spolupráci s rodiči vykonávala
zdárně své politické a výchovné poslání.

Platový řád pro učitele.
Vládní nařízení ze dne 30. května 1950, platnost od 1. dubna 1950.
Učitelé byli zařaděni do pěti pracovních tříd. Výchova a vyučování na národních školách
náleží do II. pracovní třídy. Základní plat se skládá z platu pevného a diferenčního. Výše
pevného platu činí ve II. pracovní třídě v 1. stupnici od počátku do konce 5. roku služby
4 500, ve 3. stupnici od 11. do 15. roku 5 000, ve 4. stupnici od 16. do 20. roku 5 500 a v 5.
stupnici od 21. roku výše 6 000 Kčs. Postup do vyššího stupně pevného platu se přizná jen
učiteli, který prokáže vyšší politickou a odbornou způsobilost a dobré pracovní výsledky.
Diferenční plat se řídí obtížností prací, vyplývajících z organisace školy, počtu žáků a
oddělení ve třídě. Na národní škole činí tento měsíční plat za I. a V. třídu: při počtu žáků ve
třídě 21-30 Kčs 100, při 31-40 Kčs 150, při 41-50 Kčs 200 a při 51 a více 300. Za II., III. a
IV. třídu: při počtu žáků 31-40 Kč 100 Kč, při 41-50 Kčs 150 a při 51 a více 200 Kčs. Mimo
to přísluší učiteli, který vyučuje ve třídě s více odděleními, diferenční plat, odstupňovaný
podle počtu oddělení a počtu žáků ve výši od 200 do 700 Kčs. Ředitelský (funkční) přídavek
činí na školách I. stupně podle počtu tříd 500 až 900 Kčs měsíčně. Vyučovací povinnost je ve
II. pracovní třídě stanovena na 26 hodin týdně. Odměna za přespočetné hodiny je 30 Kčs
týdně za 1 hodinu. Mimo uvedené příjmy se za vícepráce ve škole a mimo školu vyplácejí
pedagogické odměny. Za zlepšovací návrhy, mimořádné úkoly a významné pracovní zásluhy
mohou býti poskytnuty mimořádné odměny.

Školská, osvětová a tělovýchovná komise při MNV.
Místo bývalé místní školní rady byla zřízena školská komise, jejímž předsedou je Ludvík
Kubáň, čís. 264 a členy Petr Marek, ředitel střední školy, František Bárta, učitel, Jančaříková
Anna, učitelka, Zdeněk Opluštil, poštmistr, Václav Dvořáček, čís. 287, Josef Jančář, čís. 194 a
Stanislav Jančařík, čís. 310.

Průběh školního roku.
Národní škola měla ve školním roce 1949-50 pět postupných tříd ve čtyřech učebnách a
proto bylo opět nutno zavésti střídavý feriální den. Školní rok začal dne 1. září 1949. Na
společném shromáždění žactva promluvil ředitel Josef Šustek a předseda místní školní rady
Ludvík Lorenc.
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Přidělení tříd, sbírek a volba referentů.
I.

třída: Jindřiška Ruličková, učitelka

II.

třída: Zdenka Šebestíková, učitelka

III.

třída: Vladimír Prager, učitel

IV.

třída: Josef Šustek, ředitel

V.

třída: František Bárta, učitel

Ruskému jazyku ve IV. a V. třídě vyučoval Josef Šustek. Od 1. února 1950 až do konce
školního roku na pokyn školského referátu okresního národního výboru v Uherském Brodě
vyučoval též ruskému jazyku po třech hodinách týdně ve III. a IV. třídě zdejší střední školy.
V témž období převzal odborný učitel Liboslav Švach šest hodin jazyka českého (mluvnici a
sloh) ve IV. třídě národní školy.
Správcem kabinetu pomůcek a učitelské knihovny byl zvolen Josef Šustek, správkyní
žákovské knihovny Zdenka Šebestíková. Filmovým referentem byl zvolen Josef Šustek,
absolvent promítačského kursu pro úzký film skupiny „C“. Sběrovým referentem byl zvolen
František Bárta, důvěrnicí učitelského sboru národní školy pro styk s místní skupinou svazu
zaměstnanců školství a osvěty v Uherském Brodě byla zvolena Jindřiška Ruličková, která
byla současně členkou zásobovací komise při zmíněné místní skupině. Důvěrníkem žákovské
organisace školní zvolen Vladimír Prager.
Učitelem římsko-katolického náboženství byl opět P. František Josefík, farář v Šumicích.
Prodlouženou celoroční bezplatnou dovolenou měla učitelka Vlasta Zlinská.

Počet žactva 1. září 1949.

Doučovací skupiny.
Od 1. října až do konce školního roku byly zavedeny následující doučovací skupiny: V I.
třídě 1 hodina týdně v jazyce českém, totéž ve II. a III. třídě, ve IV. třídě 1 hodina v počtech a
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měřictví a v V. třídě 1 hodina v jazyce českém a 1 hodina v počtech. Celkem bylo na škole
v doučovacích skupinách vyučováno 6 hodin týdně při celkovém počtu přes 50 žáků.

Sběr surovin, lahví, bylin.
Během školního roku odevzdali žáci 2 260 kg odpadových hmot a obdrželi od sběrny
1 025 Kčs. Šípků nasbírali 46 kg a dostali za ně 276 Kčs, prázdných makovic 54 kg za 81
Kčs. Léčivých bylin usušili 12 kg a obdrželi 150 Kčs. Prázdných lahví nasbírali 1 474 kusů a
utržili 1 093 Kčs. Stanovený závazek splnili ve sběru lahví na 460,8%.

Brigády.
V době mimoškolní zúčastnili se žáci 4. a 5. postupného ročníku hubení polních hrabošů
a odpracovali přitom 156 hodin. Úpravu okolí školy prováděli opět žáci IV. a V. třídy a
odpracovali 236 hodin. Při hledání mandelinky bramborové odpracovali 150 hodin. Celkem
odpracovali žáci na školních brigádách 542 hodin.

Oslavy a vzpomínky.
Dne 6. října 1949 bylo na společeném shromáždění žactva a učitelů vzpomenuto pátého
výročí těžkých bojů o Dukelský průsmyk. Dne 28. října se konala celoškolní oslava výročí
založení Československé republiky. Dne 7. listopadu bylo na žákovském shromázdění
vzpomenuto Říjnové revoluce. Dne 18. listopadu spoluúčinkovali žáci IV. a V. třídy
s Československým svazem mládeže při oslavě narozenin J. V. Stalina ve farské dvoraně. Dne
25. února 1950 bylo vzpomenuto výročí únorových událostí roku 1948. Dne 7. března ve
výroční den úmrtí presidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka vyslechli žáci všech
tříd rozhlasový projev ministra školství, věd a umění universitního profesora Dra Zdeňka
Nejedlého. Dne 5. května bylo vzpomenuto výročí Pražského povstání a dne 9. května
skončení druhé světové války porážkou nacistického Německa.

Různé události.
V týdnu od 2. do 10. listopadu 1949 podepsali žáci II. až V. třídy zdravici J. V. Stalinovi.
Dne 11. listopadu se žáci zúčastnili divadelního představení zdejší střední školy „Dvě
Maričky“. Dne 18. listopadu uspořádal učitelský sbor národní školy besedu s rodiči žáků, na
níž promluvili o problémech výchovy školní a domácí členové učitelského sboru.
Dne 21. listopadu se zúčastnil učitelský sbor hospitace ve IV. třídě zdejší střední školy
v hodině občanské nauky. Dne 25. listopadu obdržela národní škola od Krajského národního
výboru v Gottwaldově podporu na nestavební investice ve výši 12 100 Kčs. Dne 5. prosince
uspořádala žákovská organisace školy za spolupráce všech členů učitelského sboru
„Mikulášskou besídku“ s pestrým programem pro žactvo národní a střední školy. Pro dospělé
byla tato besídka uspořádána ve farské dvoraně dne 11. prosince večer. Čistý zisk z obou
besídek 3 939 Kčs byl věnován na zakoupení různých školních potřeb.
Dne 12. prosince se zúčastnili učitelé hospitace ve III. třídě národní školy v Újezdci
v hodině vlastivědy. Dne 22. prosince uspořádala školní žákovská organisace pro žactvo
národní školy besídku pod vánočním stromečkem. Dne 11. ledna 1950 se učitelský sbor
zúčastnil hospitace v I. třídě národní školy v Nezdenicích v hodině jazyka českého. Dne 10.
února byli učitelé na hospitaci v 5. postupném ročníku národní školy v Bystřici pod
Lopeníkem v hodině jazyka ruského. Dne 24. února uspořádala školní žákovská organisace
loutkovou hru „Kašpárek sluhou u čaroděje“. V době od 6. do 18. března byla učitelka
Zdenka Šebestíková na základním politickém školení ve stálé politické škole v Brňově, okres
Valašské Meziřičí. Dne 21. března se konala ve III. třídě národní školy v Šumicích v hodině
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počtů u třídního učitele Vladimíra Pragra hospitace učitelstva šumického okrsku, k němuž
patří tyto školy: Střední škola v Šumicích, národní škola v Šumicích, národní škola
v Nezdenicích, národní škola v Újezdci, národní škola v Těšově, národní škola chlapecká
v Uherském Brodě, národní škola v Rudicích a mateřská škola v Uherském Brodě.
Dne 31. března 1950 navštívili žáci IV. třídy za vedení učitelky Jindřišky Ruličkové
včelařskou výstavu v Bojkovicích. Dne 2. dubna se žáci vyšších tříd zúčastnili pěveckého
koncertu spolku „Dvořák“ z Uherského Brodu, pořádaného na počest narozenin skladatele J.
B. Foerstera ve farské dvoraně v Šumicích. Dne 6. dubna obdržela III., IV. a V. třída od žáků
slovenské národní školy v Myjavě – Poliance po jedné slovenské knize. Počátkem měsíce
května podepsali žáci 4. a 5. postupného ročníku spolu se všemi členy sboru stockholmskou
mírovou resoluci. Dne 10. května se učitelský sbor zúčastnil okrskové hospitace ve II. třídě
národní školy v Těšově v hodině vlastivědy. Dne 27. května shlédli žáci IV. a V. třídy
divadelní hru „Slavný mistr Kopřiva“, sehranou žáky národní školy v Újezdci v sále u Čechů.
Dne 11. června 1950 se konal na stadioně v Uherském Brodě „Národopisný den české a
slovenské mládeže“ z okresů Uherský Brod, Valašské Klobouky, Trenčín a Nové město nad
Váhom. K pohoštění účinkující moravské a slovenské mládeže přispěli rodiče žáků národní
školy v Šumicích ústřižky masových lístků a potravinovým materiálem, z něhož bylo
připraveno a odevzdáno přes 400 kusů cukrářského pečiva. U příležitosti tohoto dne mládeže
byla v budově škol v Uherském Brodě uspořádána výstava výtvarných prací s budovatelskými
náměty ze škol I., II. a III. stupně všech čtyř zúčastněných okresů.
Dne 16. a 17. června podnikla V. třída s třídním učitelem Františkem Bártou školní výlet
do Brna, ke Kníničské přehradě, na hrad Veveří, do Punkevních a Kateřinských jeskyní
s propastí Macochou. Dne 20. června byla IV. třída s odborným učitelem Liboslavem
Švachem na hradě Buchlově a Velehradě. Během školního roku promítl Josef Šustek žákům
13 krátkých a 4 dlouhé filmy. Ve školním roce si žáci IV. a V. třídy dopisovali se žáky
slovenských škol ve Velkých a Malých Stankovcích. V posledním červnovém týdnu
uspořádala školní žákovská organisace spolu s učitelským sborem na chodbách školy výstavu
výtvarných prací, kterou shlédlo mnoho občanů.
Dne 29. června 1950 byl slavnostně za účasti pozvaných rodičů zakončen školní rok,
neboť dne 30. června musela být školní budova uvolněna pro soudní proces, který se konal
v místnosti kina nad vrahem vlastní manželky Antonínem Zajícem, odsouzeným na doživotí.
V době od 23. července do 5. srpna se učitelka Jindřiška Ruličková zúčastnila základního
politického školení v Kroměříži. O prázdninách byla jedna učebna vymalována, rovněž
chodby a v ostatních učebnách byla malba opravena. Náklad na malování činil1
Kčs.Dále byla natřena všechna okna nákladem2
Kčs.

Stav sbírek k 31. srpnu 1950.
Kabinet pomůcek včetně obrazů čítal 156 kusů, učitelská knihovna měla 121 svazků a
žákovská knihovna obsahovala celkem 131 knih.

Docházka za školní rok 1949-50.
Počet žáků na konci školního roku.

1

Údaj v kronice chybí.

2

Taktéž.
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Zápis žactva na školní rok 1950-51.

V Šumicích dne 31. srpna 1950.
Zapsal:
Josef Šustek
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Školní rok 1950-51.
Nový školní řád a žákovská knížka.
Ve školním roce 1950-51 byl vyhlášen ministrem školství, věd a umění prof. Dr Zdeňkem
Nejedlým nový školní řád.
Ve druhém pololetí školního roku 1950-51 byly zavedeny pro všechny žáky – počínaje 3.
post. ročníkem – žákovské knížky.
Žákovská knížka obsahuje na první stránce heslo Kl. Gottwalda, na druhé straně dopis
syna nebo dcery rodičům a významu žákovské knížky, která se má stát zrcadlem školní práce,
úspěchů i neúspěchů.
Další strana je věnována nacionaliím a podpisům ředitele, třídního učitele, skupinového
vedoucího Pionýrské organizace (PO) a razítku školy.
Pak následuje 16 bodů – pravidla chování, jaké nový školní řád vyžaduje. Je tu oddělení
pro učební předměty a závazky a největší a nejdůležitější částí je deník. Tato se skládá ze
všech týdnů ve školním roce rozdělených na dny a tyto zase na jednotlivé předměty. Ke
každému předmětu se opisuje probrané učivo, úkol z něho zadaný, jakož i známka s podpisem
vyučujícího učitele. Jednotlivé týdny končí: Vyjádření učitele o žáku a potvrzení rodičů, že
knížku prohlédli. Povinností rodičů je, aby jednou týdně žákovskou knížku prohlédli a svým
podpisem to potvrdili.
Za deníkem následují tato oddělení:
Výsledky čtvrtletní klasifikace
Omluvný listopad
Pochvaly a odměny za školní a mimoškolní práci
Napomenutí a tresty za porušení školního řádu
Sdělení školy rodičům
Rozvrh hodin
Toto pečlivé a obsáhlé rozdělení žákovské knížky dokazuje, že jest opravdu zrcadlem
žákovy práce. Knížka se osvědčuje učitelům jako pomocnice, žákům jako povzbuzovatelka ke
kvalitnější práci a rodičům jako informátorka o práci, zájmech i nedostatcích jejich dítěte –
jen půlroční praxe ukázala úspěšný výsledek.

Změny v učitelském sboru.
Ve školním roce 1950-51 byly provedeny na národní škole pronikavé personální změny.
Bývalý ředitel Josef Šustek byl přeložen na střední školu v Šumicích za učitele ruštiny,
učitelka Zdenka Šebestíková na národní školu do Nivnice, učitelé František Bárta a Vladimír
Prager byli od konce srpna na zdravotní dovolené.
Ředitelkou byla ustanovena Blanka Hrubanová, která do té doby působila na střední škole
v Šumicích. Dále byly zde ustanoveny učitelky: Aloisie Turzová z národní školy v Újezdci,
Anežka Opatřilová z Šofova u Znojma, Blanka Duchoňová z národní školy v Nivnici a Anna
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Pilská rodem z Počátek na Českomoravské vysočině, vyučená švadlena a bývalá textilní
dělnice jako první dělnická učitelka na našem okrese.
Z bývalého sboru zůstala jen učitelka Jindřiška Ruličková, původně pro školní rok 195051 ustanovena na národní školu v Bojkovicích, ale po deseti dnech na žádost ředitelky byla
opět přeložena na své staré působiště. Učitelský sbor dal si do svého programu pro nový
školní rok výchovu svých žáků k práci.

Průběh školního roku.
Národní škola měla ve školním roce 1950-51 pět postupných ročníků o šesti třídách
(první třídy byly dvě) ve čtyřech učebnách.
Proto bylo nutno ve čtyřech třídách a to v prvním, druhém a třetím postupném ročníku
zavésti střídavé vyučování. Jedině žáci čtvrtého postupného ročníku měli feriální den čtvrtek
a žáci pátého postupného ročníku sobotu.
Školní rok začal dne 1. září 1950. Žáci se shromáždili ve škole, jejíž místnosti byly již
v posledním týdnu prázdnin členkami učitelského sboru nově vyzdobeny. Po slavnostním
průvodu vesnicí k žactvu promluvila Bl. Hrubanová a školský referent MNV Kubáň.

Přidělení tříd, sbírek a volba referentů.
I. a třída: Aloisie Turzová, učitelka
I.b třída: Blanka Duchoňová, učitelka
II. třída: Jindřiška Ruličková, učitelka
III.třída: Anna Pilská, učitelka
IV. třída: Anežka Opatřilová, učitelka
V.třída:

Blanka Hrubanová, ředitelka

Poněvadž ředitelka Blanka Hrubanová vyučovala jen 18 hodin týdně – ostatní hodiny
věnovala administrativě a jiným ředitelským povinnostem – vyučovaly v 5. post. ročníku ještě
uč. Aloisie Turzová kreslení, uč. Jindřiška Ruličková psaní, uč. Blanka Duchoňová tělesnou a
hudební výchovu, uč. A. Pilská ruštině.
Správkyní kabinetu pomůcek a učitelské knihovny byla zvolena Blanka Hrubanová a
zároveň i filmovým referentem. Správkyní žákovské knihovny Jindřiška Ruličková, která byla
zároveň členkou zásobovací komise při MSSZŠO. Důvěrnicí učitelského sboru pro styk
s MSSZŠO v Uh. Brodě byla zvolena Aloisie Turzová, důvěrnicí žákovské organisace Anna
Pilská, referentkou pro sběr bylin Blanka Duchoňová a pro sběr odpadových hmot Anežka
Opatřilová.
Učitelem římsko-katolického náboženství byl opět P. František Josefík, farář v Šumicích.

Doučovací skupiny.
Od 1. října 1950 až do konce roku byly opět zavedeny ve všech třídách doučovací
skupiny po 1 až 2 hodinách týdně z počtů a jazyka vyučovacího pro pomoc slabším žákům.
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Počet žactva 1. září 1950.

Sběr odpadových hmot a léčivých bylin.
Sběr prováděli žáci po celý rok. Každý měsíc byl povinný sběr papíru a textilu, mimo to
se čtyřikrát do roka sbíralo i železo, guma, láhve a barevné kovy. V podzimních měsících
sbírali žáci šípky a žaludy, v jarních a letních léčivé byliny.
Peněz získaných sběrem bylo použito jako příspěvku žákům jednotlivých tříd na školní
výlet. Peníze byly rozděleny po vzájemné dohodě všech členek učitelského sboru úměrně
cestovním nákladům.

Brigády.
Žáci všech tříd se zúčastnili hledání mandelinky bramborové. Žáci III., IV. a V. třídy se
postarali o úpravu okolí školy a zahrádky kolem pomníku padlých. Mimo to žáci vyšších
ročníků pomáhali podle svých sil při sklizni brambor a řepy. Žáci páté třídy v dobrovolné o
lavice k přezouvání žáků a o úpravu místa u každé třídy k přezouvání a odkládání šatstva.
Učitelky pomohli zemědělcům při sklizni řepy.

Oslavy a vzpomínky.
Dne 1. září byl slavnostním způsobem zahájen nový školní rok. V říjnu bylo vzpomenuto
společným shromážděním a slavnostním programem bojů o Duklu a zároveň Dne čsl. armády.
Dne 28. října se konala školní oslava založení Československé republiky a vzpomenuto
znárodnění klíčového průmyslu. Dne 7. listopadu vzpomenuto Říjnové revoluce a 23.
listopadu narozenin Kl. Gottwalda. Dne 21. prosince bylo vzpomenuto narozenin J. V.
Stalina.
Druhé pololetí školního roku 1950-51 bylo opět zahájeno slavnostním způsobem jako
vstup do druhého pololetí třetího roku pětiletého plánu. Dne 25. února byla vzpomínka
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únorových událostí a 7. března narozenin T. G. Masaryka. Dne 8. března slavnostním
programem v místním rozhlase jsme oslavili Mezinárodní den žen. 20. dubna bylo slavnostní
zahájení čtvrtého čtvrtletí. 1. května se starší žáci zúčastnili dobrovolně oslav Svátku práce
v Uh. Brodě. Dne 5. května bylo vzpomenuto Pražského povstání a 9. května skončení druhé
světové války.

Různé události.
Dne 22. září navštívil zdejší školu okresní školní inspektor Dr Jan Svoboda. Žáci čtvrté a
páté třídy napsali pozvání rodičům na konferenci obránců míru v Gottwaldově. Dne 28. září
se zúčastnily učitelky J. Ruličková a A. Pilská semináře psaní v Uh. Brodě. Téhož dne se A.
Pilská zúčastnila konference pedagogických poradců PO. Sbírka ve prospěch bojující Koreje
vynesla na zdejší škole 282,50 Kčs.
Dne 3. listopadu byla provedena v místním rozhlase po prve relace „Co jsme se naučili
v říjnu“, kteroužto každoměsíční relací seznamovali žáci své rodiče a veřejnost se svou prací
ve škole až do konce školního roku. V témž měsíci byl na škole věnován týden kázni a
pořádku ve formě soutěže. Dne 8. listopadu byla v Uh. Brodě úseková schůze s hospitací v 2.
post. ročníku v jazyku českém. Dne 19. listopadu byla uspořádána učitelským sborem a ŽO
výstava „Kniha lidu“. 20. listopadu navštívili žáci výstavu obrazů malíře Bezděka a Peňáze a
zároveň museum v Uh. Brodě. Ve dnech 27. 11. až 2. 12. probíhal ve všech třídách výzkum
písma.
Dne 6. prosince byla uspořádána Mikulášská besídka žákovskou organisací. Dne 7.
prosince se zúčastnila A. Pilská porady mladých v Uh. Brodě. Na dálkové studium se
přihlásily A. Pilská a Bl. Duchoňová. Od 13. – 16. 12. probíhala na škole dopisová a dárková
akce armádě. Ve dnech 16. a 17. prosince se zúčastnila uč. Anna Pilská kursu pro vedoucí PO
na Lopeníku. V prosinci obdržela škola čtyři nové kompletní tabule.
V lednu se provdala ředitelka školy Blanka Hrubanová a začala užívat jména Rennerová.
Dne 18. února byly Hovory s vesnicí a prodebatován s rodiči Školní řád. 22. února za
přítomnosti místních funkcionářů byla provedena u všech členů sboru prověrka funkcí.
V rámci soutěže radostné práce soutěžili žáci v čistotě pracoviště a svého zevnějšku.
Dne 20. března byla podniknuta branná vycházka do Záhorovic, kde si žáci prohlédli
prádelnu a drůbežárnu JZD.
2. dubna byl na inspekci okresní školní inspektor Dr Jan Svoboda. Dne 21. dubna se žáci
zúčastnili divadla „Jak květinky přezimovaly v Nezdenicích, které zahráli žáci tamější
národní školy. Dne 23. dubna došlo pro školu 40 nových lavic a týž den byla exkurse třetího,
čtvrtého a pátého ročníku do skláren v Květné. 25. dubna složily učitelky A. Pilská a Bl.
Duchoňová zkoušku ze Společenských nauk na pedagogické fakultě v Brně. 27. dubna se řed.
Bl. Rennerová zúčastnila schůze ředitelů škol v Uh. Brodě.
K 1. květnu bylo řádně postaráno o výzdobu školy. Dne 18. května byla založena
Pionýrská organisace s devíti členy za vedení uč. A. Pilské. 28. května žáci 4. a 5. třídy
navštívili Luhačovice a údolní přehradu a 29. května podnikli všichni sběr bylin za vedení
třídních učitelek.
Dne 15. června byl pro školu zakoupen elektrický radiogramofon za 6 500 Kčs. 19.
června byla okrsková schůze v Uh. Brodě. Žáci čtvrté třídy dne 18. června byli na výletě
v Trenčíně a Trenčanských Teplicích a 25. června žáci třetí a páté třídy v Brně a na Kníničské
přehradě. Dne 27. června navštívily děti výstavbu školních prací v národní škole
v Nezdenicích.
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Stav sbírek k 31. srpnu 1951.
Kabinet pomůcek včetně obrazů čítal 205 kusů, učitelská knihovna měla 120 svazků a
žákovská obsahovala celkem 142 knih.
Z daru ONV byly v prosinci zakoupeny dvě lupy a tři knihy. V květnu obdržela škola
1 060 Kčs (jedentisícšedesát Kčs) od MNV na pomůcky. Daru bylo použito k zakoupení lektr.
Radiogramofonu v ceně 6 500 Kčs. Rozdíl byl vyrovnán výtěžkem z Mikulášské besídky,
pořádané žákovskou organisací a tím školní sbírky obohaceny o skutečně cennou a hodnotnou
pomůcku.

Docházka za školní rok 1950-51.
Docházka byla závislá jen na zdravotním stavu žáků. Až na tři zimní měsíce – listopad,
prosinec, leden – kdy žáci byli postiženi kašlem, chřipkou, anginou, spalničkami a
žloutenkou, byla docházka skutečně dobrá a pořádná. Lidmila Bartošová ze 4. třídy byla
v ozdravovně v Novém Jičíně, Věra Patáková na léčení na dětské klinice v Brně a Oldřich
Petrka – oba z 5. třídy v sanatoriu pro srdeční choroby v Teplicích u Hranic.

Počet žáků na konci škol. roku 1950-51.
Zápis žactva na škol. rok 1951-52.
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Školní rok 1951-52.
Usnesení předsednictva UV KSČ o učebnicích pro národní a střed. školy
V neděli dne 17. června 1951 bylo vyhlášeno usnesení UV KSČ o učebnicích pro národní
a střední školy.
Již první řádky usnesení přesvědčují, že jde v životě našich škol a celého národa o událost
velikou, a dokument dějinný.
„Význam školy a školní výchovy pro výstavbu socialismu v naší vlasti je nesmírný. Škola
má svésti zápas o duši nejmladší generace národů Československa, generaci nových
společenských vztahů, generaci nové kultury, nové morálky. Má vychovávat mládež čestnou,
pilnou, hrdou, statečnou, odhodlanou k práci i k obraně vlasti, oddanou svému lidu, zanícenou
pro výstavbu socialismu, jak nám ji ukazuje s. Klement Gottwald a KSČ, mládež věrnou
spojenectví se Sovětským svazem, věrnou velikým myšlenkám Lenina a Stalina. Ruku v ruce
s velkou socialistickou přestavbou naší země má škola vychovat uvědomělé socialistické
pracovníky, dělníky a rolníky a vytvořit novou socialistickou inteligenci.“
Významnou skutečností je, že tento dokument o učebnicích vydává naše rodná strana,
KSČ, která zahrnuje starostlivou péčí dorůstající pokolení naší lidově demokratické
republiky.
KSČ zdůrazňuje, že jednou z podmínek k dosažení vytčeného výchovného cíle jsou i
dobré, stálé učebnice pro všechny předměty. Proto byly novými učebnicemi vybaveny školy
národní, střední a zčásti i některé školy III. stupně. Dokument vyzvedá přednosti a prospěch,
ale také otevřeně přiznává, že dostaly se do nich některé idealistické a kompromisnické
tendence. Současně však učitelům a pedagogickým pracovníkům radí, jak nedostatky v nich
překonat. Usnesení říká: „Největším nedostatkem, kterým trpí všechny učebnice pro národní i
střední školy, je ústupnost v zásadách marxismu-leninismu, kompromisnost v otázkách
světového názoru. Projevuje se v nich smířlivost vůči vlivům buržoasní (ideog) ideologie.“
Je třeba tedy vymýtit z našich učebnic, především z učebnice dějepisu, občanské nauky i
mateřského jazyka, pozůstatky ústupnosti a smířlivosti vůči vlivům buržoasních ideologií.
Velkou pozornost věnuje usnesení otázce vyučování mateřského jazyku, neboť mateřský
jazyk je jedním z nejlepších prostředků všestranného rozvoje dítěte. A právě proto, že
mateřský jazyk tvoří ve výchově našich žáků a jejich vzdělání ve světovém marx-leninském
názoru tak podstatnou složku, byly nové učebnice jazyka mateřského podrobeny ve světle
Stalinových statí o marxismu v jazykovědě očistné kritice.
Hlavním obsahem národní školy je naučit žáky bezpečně číst, psát a správně gramaticky
se vyjadřovat. Má rozvíjet návyky a dovednosti, techniku čtení a psaní, ovládání hlavních
jevů pravopisných a krásný a potřebný návyk pravidelné četby knih a časopisů.
Povinná devítiletá škola obecně vzdělávací musí probouzet v žácích vlasteneckou
povinnost znát mateřský jazyk a literaturu vlastního národa a potlačovat přitom všechny zjevy
nacionalismu a šovinismu.
Dokument dále zdůrazňuje, že je třeba v obsahu školní výchovy překonat vlivy
protivědeckého tmářství a pověr a opříti výchovu mládeže v našich školách o vědecký
světový názor dialektický a historický materialismus.
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Dále ukládá usnesení předsednictva UV KSČ škole zvyšovat a prohlubovat polytechnické
vzdělání naší mládeže, ještě lépe připravovat budoucí dělníky, rolníky a inteligenci – krásné,
socialistické, bojovné muže a ženy práce.
Vysoko vyzvedá význam školy a cílevědomé vlastenecké výchovy mládeže pro výstavbu
socialismu v naší republice.
Usnesení předsednictva UV KSČ ukázalo všem školským pracovníkům jasný cíl:
vychovat republice uvědomělé, obětavé, bojovné a nadšené budovatele socialismu,
vychovávat republice mládež každým rokem lépe vyzbrojenou vědomostmi, návyky a
dovednostmi pro budování naší krásné socialistické vlasti.

Změny v počtu vyučovacích hodin jazyka českého.
Na základě usnesení UV KSČ byly provedeny změny v počtu vyučov. hod. jazyka
českého v jednotlivých třídách a to následovně:
1. postupnému ročníku vymezuje se 13 týdenních hodin jaz. českého, prvouka mizí jako
samostatný předmět a včleňuje se do jazyka českého jako věcné učení.
Třetímu postupnému ročníku zvyšuje se počet týdenních vyučov. hod. jaz. českého na 9
hod. týdně. Mizí v něm 1 hod. ručních prací.
Čtvrtému a pátému ročníku zvyšuje se počet vyučov. hod. jaz. českého na 9 hod. týdně a
ubírá se 1 hod. ruč. prací.

Změny v učitelském sboru.
Ředitelka národní školy Blanka Rennerová rozvázala koncem července 1951 z rodinných
důvodů služební poměr. Na její místo byla ustanovena od 1. srpna 1951 učitelka zdejší školy
Aloisie Turzová.
Učitelka Anna Pilská byla přemístěna na střed. školu ve Strání a učit. Blanka Duchoňová
na národní školu v Těšově. Na uvolněná místa byli ustanoveni tito učitelé:
Frant. Bárta, bytem v Šumicích, který nastupoval po roční zdravotní dovolené a Marie
Polanská, která dosud působila na národní škole v Ludkovicích.

Průběh školního roku 1951-52.
Národní škola měla ve šk. roce 1951-52 pět postupných tříd ve čtyřech učebnách, proto
dvě třídy a to druhá a třetí měly polodenní vyučování. První a čtvrtá třída měly feriální den ve
středu a pátá třída ve čtvrtek.
Školní rok 1951-52 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1951 se 176 žáky.
Členové učit. sboru v posledním prázdninovém týdnu vkusně vyzdobili třídy i chodby
školní budovy, aby vstup dětí do školy byl opravdu působivý a slavnostní.
Za přítomnosti rodičů byl vyslechnut projev zástupce MŠVU v rozhlase a pak ředitelka
školy přivítala přítomné rodiče a žáky a ve svém projevu vytkla budoucí úkoly školy a rodiny
v příštím školním roce.

Přidělení tříd, sbírek a volba refrentů.
I. třída

: Aloisie Turzová, ředitelka.

II. třída

: Frant. Bárta, učitel.
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III. třída : Jindř. Ruličková, učitelka.
IV. třída : Marie Polanská, učitelka.
V. třída

: Anežka Opatřilová, učitelka.

Správkyní kabinetu pomůcek a učitelské knihovny byla zvolena ředitelka Aloisie
Turzová. Správkyní žákovské knihovny a zároveň i filmovým referentem ustanovena s.
učitelka Jindřiška Ruličková. Referentkou pro sběr odpadových surovin byla určena A.
Opatřilová a pro sběr bylin Marie Polanská. Frant. Bárta byl pověřen vedením školního
spoření.
Učitelem římskokatol. Náboženství byl opět P. František Josefík, farář v Šumicích.

Doučovací skupiny a kroužky.
Od 1. října 1951 až do konce školního roku byly opět zavedeny ve všech třídách na
pomoc slabším žákům doučovací skupiny a to po jedné hodině z jazyka českého a z počtů. Ve
IV. a V. tř. byl založen mičurinský kroužek, který vedl soudruh F. Bárta. Děti si upravily část
školní zahrady jako pokusné mičurinské políčko a v zahrádce před okny školní budovy staraly
se o květinový záhon.

Sběr odpadových hmot a léčivých bylin.
Po celý rok, pravidelně každý měsíc, prováděly děti sběr odpadových hmot. V posledních
měsících šk. roku zaměřili se žáci zvláště na sběr železného šrotu. Bylo sebráno 30,65q želez.
šrotu.
V podzimních měsících věnovali se žáci sběru šípků a makovic. Šípků bylo nasbíráno a
odvedeno 125,70 kg a makovic 109,- kg.

Brigády.
V době mimoškolní zúčastnili se žáci vyšších ročníků prací při sklizni brambor a řepy.
Dále se postarali o úpravu okolí školy a zahrádky kolem pomníku padlých. Členové učit.
sboru odpracovali na zdejším statku MNV brigádu při okopávání řepy a na stát. statku v Uh.
Brodě pomáhali při žňových pracích.
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Oslavy a vzpomínky.
Dne 1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok. V říjnu byla věnována pozornost
oslavě Dne armády. Žáci měli úspěšnou besedu se zástupcem česl. Armády a dne 13./10.
relaci v místním rozhlase rovněž zaměřenou k oslavě jmenovaného Dne armády. Žáci si
vytyčili i závazky, že se budou pilně učit a že se zapojí do soutěže spořivosti.
Dne 6. listopadu zúčastnili se žáci i učit. sbor národní školy slavnostního zahájení
„Měsíce československo-sovětského přátelství“ kulturním programem. Po celý měsíc
využívali učitelé každé příležitosti k upevňování poznatků dětí o Sovětském svazu a zejména
o jeho mírovém poslání. Dne 23. listopadu byla uspořádána se všemi žáky beseda při knize
„Mládí Klementa Gottwalda“, jíž předcházel vhodný kulturní program.
Dne 21. prosince byla uspořádána besídka na oslavu 72. narozenin J. V. Stalina a dne 21.
ledna zúčastnili se žáci besedy na uctění památky úmrtí V. I. Lenina.
Oslav Vítězného února zúčastnila se škola kulturním pásmem a rozhlasovou relací.
Rovněž k oslavám Mezinárodního dne žen 8. března a Mezinárod. dne dětí 31. května
přispěla národní škola hodnotným programem oslav veřejných i samostatnou relací v místním
rozhlase.
Dne 1. máje zúčastnili se žáci 4. a 5. třídy oslav v Uh. Brodě.
V předvečer 9. května začlenili se žáci národní školy vhodnou kulturní vložkou do oslav
na památku osvobození Šumic Rudou armádou.
Dne 27. června uspořádali žáci slavnostní besedu na ukončení školního roku, které se
zúčastnili i zástupci MNV, KSČ a ČSM.

Různé události.
Služebním lístkem ze dne 26. VII. 1951 byla na zdejší národní škole ustanovena
ředitelkou Aloisie Turzová.
V první polovici září byly ve III., IV. a V. tř. dány zjišťovací diktáty z jaz. českého a
z počtů a další vyučování bylo pak zaměřeno k odstranění zjištěných nedostatků.
Dne 6. září byly zahájeny hovory s občany a to společně se střed. školou.
V září byl zaveden pravidelný poslech rozhlasu pro národní školu. Začátkem října bylo ve
všech třídách zavedeno spoření a žáci vybídnuti k mezitřídnímu soutěžení. Žákům poukázáno
na velký význam této akce a to jak výchovný, tak i národohospodářský. Zájem žáků o spoření
byl po celý rok živý, čemuž nasvědčuje i suma 64.000 Kčs, která byla za soutěžní dobu
uspořena.
Do dorostu ČSČK přihlásilo se 127 žáků. Z druhé poloviny členských příspěvků byla
zakoupena náplň do školní lékárničky první pomoci v ceně 350 Kčs.
V každé třídě byla zavedena pětičlenná zdravotní hlídka, která denně kontroluje čistotu a
hygienu třídy. Vedoucí DČSČK byla soudružka Marie Polanská.
V měsících říjnu až prosinci vypomáhali s. Frant. Bárta a s. M. Polanská a A. Opatřilová
na střední škole vyučováním 10 hod., neboť s. Alois Černý, učit. střed. školy, byl povolán na
tříměsíční školení.
Dne 17. října zaplaceno 1.528 Kčs z prodlení sumy za odebrané lavice, která činila
50.944 Kčs. Poněvadž sumu z prodlení nikdo zaplatit nechtěl, bylo zaplacení uhrazeno
z peněz, které byly získány pro školu ze vstupného na škol. besídkách /z min. šk. roku/.
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V měsíci říjnu byly ještě zakoupeny míče v ceně 805 Kčs.
Na základě usnesení aktivu ředitelů byly ve všech třídách zavedeny desetiminutovky o
politických aktualitách.
Rovněž byly zahájeny pravidelné relace do místního rozhlasu, z nichž se občané
pravidelně dovídají, jak žáci plní své budovatelské úkoly.
V akci „Šetření elektřinou“ byli žáci poučeni o nutnosti úsporného opatření v šetření
elektřinou. Žáci vyšších tříd napsali domů dopisy: „Proč mám šetřit elektřinou“. Dne 6.
listopadu zúčastnili se členové učit. sboru ve dvojicích náboru členů do SČSP. Žáci zúčastnili
se též soutěže – akce „Mírové vajíčko“ a vybrali 114 vajec, čímž přispěli k zásobování
pracujících.
Dne 2. prosince uspořádala národní škola výstavku „Dětská kniha“, která byla hojně
navštívena a vzbudila velký zájem rodičů i dětí a knihy. Je však nutno podotknouti, že knihy
českých autorů na př. B. Němcové, A. Jiráska, K. J. Erbena, J. V. Plevy aj., které byly velmi
požadovány, byly na výstavku dodány v mizivém množství. Knihy byly většinou překlady ze
sovětské literatury, která je zajisté velmi krásná, ale proto není třeba opovrhovati rovněž
hodnotnou literaturou naší.
Dne 5. prosince byla uspořádána Mikulášská besídka. Ze vstupného, které činilo 3.407
Kčs, byl zakoupen kufříkový gramofon, gram. Desky a dvě akvaria.
Dne 10./12. navštívili žáci národní školy filmové představení „Muži v sedle.“
Do učitelské knihovny byla zakoupena pedagogika J. P. Jesipov – N. K. Gončarov a
kniha „Zrození dětského kolektivu“.
Od 1. /brezn/ ledna 1952 byl dosavadní školní inspektor Dr. Jan Svoboda přeložen do
Kroměříže jako ředitel Stát. ústavu sociodiagnostického a na jeho místo ustanoven profesor
Jiří Loukotka, řed. střední školy ve Vlčnově. V lednu zúčastnili se žáci III. IV. a V. tř. soutěže
„Letec pionýr“.
K zlepšení kázně byly ve třídách zavedeny pořádkové služby s označením červenou
stuhou. V měsíci únoru byl rayonovým mechanikem p. Šotkem opraven a vyčištěn psací stroj.
Za vyčištění bylo zaplaceno 518,- Kč. V březnu učitelky J. Ruličková a A. Opatřilová složily
zkoušku potřebnou pro přestup do vyššího platového stupně.
Dne 5. a 6. dubna sehráli žáci národní školy dětskou divadelní hru od J. Toncové –
Mettlerové „Slavný mistr Kopřiva“. Ve hře byla vyzvednuta poctivá práce a úspěchy
kolektivu.
Koncem dubna vysadili žáci 150 kusů sazenic moruší.
Ve III. a V. tř. byla zřízena akvaria. Upravil je s dětmi s. Fr. Bárta.
Ve IV. a V. tř. byl proveden nábor do Pionýra. Bylo získáno 2540 žáků, poněvadž byli
přijímáni výhradně jen žáci, kteří zaručují dobré výchovné i vyučovací výsledky. Žáci vyšších
ročníků byli seznámeni v rozsahu jejich chápavosti s mírovým rozpočtem a vybídnuti, aby
dbali přísné hospodárnosti v zájmu rozvíjení se našeho hospodářství a uvědoměle chránili
společný národní majetek.
Dne 7. května zúčastnili se žáci divadelního představení „Švanda dudák“ od J. K. Tyla,
které bylo sehráno divadelními ochotníky v Újezdci u L. Hra byla provedena velmi pečlivě a
výpravně a žáci tak poznali jedno z děl průkopníka našeho divadla. Dále se žáci zúčastnili
divad. hry: „Syn pluku“ od Katajeva, kterou sehráli žáci střední školy.
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Dne 20. května navštívili žáci 4. a 5. tř. výstavku a školním spoření a výstavu „J. A.
Komenský v písemnictví a v umění“. Obě výstavy byly v Uh. Brodě.
Dne 26. května projevil učitelský kolektiv spolu se žáky formou písemného prostestu svůj
odpor proti surovému zacházení Američanů se zajatými korejskými vlastenci a čínskými
dobrovolníky na ostrově Kodži. Toho dne byla provedena revise učitelské i žákovské
knihovny s výsledkem negativním. Ve dnech 16. – 22. června byl na naší škole organisován
„Týden dětské radosti“. V tomto týdnu podnikli žáci III. IV. a V. tř. exkursi do skláren ve
Květné a vlastivědné putování do Luhačovic. Žáci nižších tříd zúčastnili se polodenního
výletu do lesa. Všem žákům byl promítnut film „V zoologické zahradě“.
Na základě výnosu MŠVU bylo zajištěno 40% až 60% učebnic, neboť je v zájmu státním
i národním, aby bylo se zásobami učebnic účelně a úsporně hospodařeno.
V červenci byl pro národní školu poukázán limit 900,- Kčs, za kterouž sumu bylo
zakoupeno3 knih do žákovské knihovny.
Dne 27. června byla uspořádána závěrečná beseda na ukončení škol. roku. Besedy se
zúčastnili zástupci MNV, KSČ a ČSM. Na besedě složila skupina pionýrů ze IV. a V. tř.
pionýrský slib a nejlepších žáků bylo vyznamenáno knižními cenami. Knihy v ceně4
byly
zakoupeny z peněz získaných za sběr a ze vstupného při dětském divadle a mikulášské
besídce.
Dne 28. června byly žákům rozdány školní zprávy a proveden zápis žáků do I. třídy. Bylo
zapsáno 31 žáků a to 14 chlapců a 17 děvčat.
Členové učit. sboru vypracovali si plán svých dovolených a prázdninového zaměstnání,
dle kterého se zúčastnili žňových prací na státním statku v Uh. Brodě. Dále soudr. J.
Ruličková absolvovala kurs ČSČK, s. A. Opatřilová pracovala 14 dní v národním podniku
„Fruta“ v Uh. Brodě a s. M. Polanská a J. Ruličková vypomáhaly v Dětském domově v Uh.
Brodě.

Stav sbírek k 31. srpnu 1952.
Kabinet pomůcek včetně obrazů čítal 226 kusů, učitelská knihovna čítala 167 svazků a
žákovská knihovna obsahovala 175 knih. Během roku bylo do učit. knihovny zakoupeno 47
svazků a do žákovské 33 knihy. Dále byl zakoupen kufříkový gramofon, gramofonové desky
a dvě akvaria.

Docházka za školní rok 1951-52.
Slabší docházka v měsíci únoru, březnu a dubnu byla způsobena nemocemi žáků a a to
anginou, chřipkou, spalničkami, příušnicemi a infekcí po očkování proti neštovicím.

Počet žáků na konci škol. r. 1951-52.
V polovici července 1952 tragicky zahynula žačka V. tř. Antonie Pavlíčková. Žákyně
požila v sebevražedném úmyslu jedu na krysy. Přičinou činu byly asi rozhárané poměry
rodinné a nelidské zacházení se strany zaměstnavatelů, u nichž Antonie Pavlíčková sloužila a
jež vyšly ve známost až po smrti děvčete.

3

Údaj v kronice chybí.

4

Taktéž.
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Zápis žactva na škol. rok 1952-53
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Školní rok 1952-53
Sedmá celostátní konference školských pracovníků v Praze.
Ve čtvrtek a v pátek 3. a 4. července 1952 sešli se v Praze v Průmyslovém paláci školští
pracovníci na sedmou celostátní konferenci, aby zhodnotili práci škol a školské správy
v uplynulém roce a určili úkoly pro nový školní rok. Význačnou událostí konference bylo
vyznamenání 23 vynikajících učitelů ministrem školství a osvěty Dr. Zdeňkem Nejedlým.
Velmi hodnotné referáty soudr. ministra Z. Nejedlého, soudr. nám. Min. Voj. Pavláska,
pověřence E. Sýkory a tejemníka UV KSČ V. Davida byly vzaty za základní směrnice pro
další práci. Soudr. ministr Z. Nejedlý ve svém významném referátu vytyčil jako hlavní
směrnici v boji o nového člověka pro nastávající šk. rok výchovu mládeže k socialistic.
Vlastenectví. Plnění této směrnice bude mít pro další rozvoj našeho školství nesmírný
význam. Zdůrazněním výchovy k socialis. Vlastenectví se dostane do popředí výchova
mládeže pevného charakteru v duchu komunistické morálky. Všechna práce školy se stane
potom nerozlučnou součástí politiky strany a vlády, politiky soudr. přes. K. Gottwalda.
Ve všech předmětech nutno podávat dětem látku tak, aby se rozšiřováním obzoru
vědomostí a znalostí prohlubovala i láska k vlasti.
Rovněž branné výchově a vyučování ruštině nutno věnovat zvýšenou pozornost. Soudr.
ministr Z. Nejedlý ve svém projevu říká, že u vyučování ruštině nejde jen o povinnost
předmětu, ale jde především o správný poměr k tomuto jazyku největšího slovanského
národa. Je třeba ukázat na /její/ důležitost ruštiny po této stránce a je třeba vyzvednout její
význam pro naši budoucnost.
Soudr. náměstek min. školství a osvěty V. Pavlásek promluvil ve svém projevu o úkolech
učitelů a škol. správy v příštím roce. Zdůrazňuje, že naše škola musí býti školou bojovnou.
Bojujeme za nový řád, za socialismus, který nepřichází sám sebou, který se rodí z boje, a to
z boje proti reakci, která je dosud silná.
Práci škol v uplynulém roce hodnotí příznivě a říká, že můžeme právem s hrdostí
konstatovat, že se naší škole daří stále lépe vychovat naši mládež v duchu vědeckého
světového názoru a probouzet v naší mládeži lásku k vlasti, lásku k SSSR a vznešené city
proletářského internacionalismu.
V další části projevu však kriticky poukazuje i na značné nedostatky naší školy, které tkví
hlavně v tom, že mnoha školám chybí ještě stále pevný režim. Proto naším prvním úkolem
v příštím šk. roce bude zavedení pořádku a upevnění státní discipliny na všech našich školách
a pracovištích. Dále třeba věnovati zvýšenou péči ideovosti vyučování a ideovo odbornému
růstu učitelů.
Na závěr svého projevu vytyčil soudr. náměstek úkoly učitelstva a školské správy pro
příští šk. rok:
1. Zlepšíme prospěch žactva ve všech vyučovacích předmětech.
2. Prohloubíme výchovu k social. vlastenectví, proletářskému internacionalismu a
brannou výchovu žactva v duchu zásad usnesení předsednictva UV KSČ o
učebnicích.
3. Upevníme státní disciplinu a zlepšíme pořádek na všech našich pracovištích. Budeme
všechnu naši mládež vychovávat soustavně podle „Pravidel chování“ k uvědomělé
kázni.
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4. K zvýšení úrovně výchovné a vzdělávací práce školy využijeme pomoci PO, ŠS,
ČSM atd.

Nový školský zákon.
Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů, který přijalo Národní shromáždění 24.
dubna 1953, je dalším významným krokem kupředu k socialistické škole.
Po vydání školského zákona z 21. dubna r. 1948 dosáhlo naše školství pod vedením s.
ministra škol. a osvěty Dr Z. Nejedlého významných úspěchů. V tomto období byly kladeny
základy pro budování socialistic. Školství u nás. Na těchto základech buduje nyní nový
školský systém školu, která bude v naprostém souladu s potřebami social. výstavby naší
vlasti. Ohromný rozvoj průmyslu, zemědělství a stále se zvyšující úroveň naší techniky
vyžaduje potřebný počet středně a vysoce kvalifikovaných kádrů. Ke změně dosavadní
školské soustavy vedly tedy především důvody národohospodářské. Je nutno zkrátit
všeobecně vzdělávací školu tak, aby žáci již ve 14 letech mohli být přijímáni do výběrových
škol a v 17 letech na školy vysoké, na nichž se potom zabezpečí hlubší specialisace.
Aby i při zkrácení všeobecně vzdělávací školy mohly býti žákům dány hluboké a ucelené
poznatky, to bude záviset na náplni, obsahu školy, na ideologické a odborné úrovni vyučování
a na pedagogickém mistrovství učitele.
Dalším rozhodujícím činitelem je také snaha dosáhnout vysoké úrovně školství
sovětského.
Cílem vývoje našeho školství je dávat stále většímu počtu mládeže vyšší všeobecné
vzdělání.
Nový školský zákon zavádí jako základní typ povinnou osmiletou střední školu pro
mládež od 6 do 14 let.
Kromě osmileté střední povinné školy budeme míti jedenáctiletou střední školu, jejíž
postupné tři ročníky budou výběrové. Všech osm či jedenáct tříd bude pod správou jednoho
ředitele. Kde nebudou podmínky pro zřízení osmileté povinné školy, zůstane škola národní
s pěti postupnými ročníky. Po jejím ukončení postupují žáci do šesté třídy osmileté střední
školy. První postupný ročník na všech typech všeobecně vzdělávací školy je přípravnou
třídou.
Dosavadní náš školský systém odloučeností jednotlivých stupňů škol narušoval princip
jednotné školy. Učivo se zbytečně opakovalo a učebná látka v jednotlivých třídách na sebe
nenavazovala a tak vznikaly zbytečné časové ztráty. V nově organisovaném školství je nutno
vypovědět rozhodný boj propadávání žactva.
Sovětské zkušenosti ukazují, že lze na škole pracovat bez repetentů.
V souvislosti s novým školským zákonem budou změněny i učební plány a osnovy a
vypracovány nové učebnice. Mnohem větší důraz než dosud bude kladen na dobré
organisování mimotřídní práce, která i když se v methodách a způsobech bude základně
odlišovat od práce ve vyučovacích hodinách a i když těžiště tu bude v iniciativě žáků – bude
v cílech sledovat základní výchovné a vzdělávací úkoly školy.
Mimořádnou pozornost bude naše škola věnovat polytechnickému vzdělání.
Při uskutečňování našeho nového školského zákona mají všichni učitelé před sebou hodně
práce, kterou musí splnit, aby mohli uskutečnit veliké úkoly dané § 1 nového školského
zákona:
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„Pro socialistickou společnost, kterou budujeme, musí naše škola vychovávat všestranně
rozvinuté a dokonale připravené nové socialistické občany – dělníky, rolníky a inteligenci.
Toto poslání může splnit jen škola, spjatá s velkými úkoly socialistického budování a
s politickým, hospodářsko-technickým a kulturním rozvojem vlasti a s její obranou“

Změny a doplňky učebních osnov pro národní školy.
V 1. postupném ročníku určeno jazyku vyučovacímu 12 hodin týdně a to v I. pololetí
čtení a rozvíjení řeči vymezeno 9 hod., ve II. pololetí 7 hod., psaní a pravopisu v I. pololetí 1
hod., ve II. polol. 3 hod. a věcnému učení – prvouce 2 hod. týdně.

Ve 2. post. ročníku určeno jazyku českému celkem 13 hod. týdně a to: čtení a sloh 5 hod.,
mluvnice s pravopisem 4 hod., věcnému učení 2 hod. a psaní 2 hodiny.
Dále byly dány pokyny k branné výchově, které byla ve škol. roce 1952 – 53 věnována
zvýšená pozornost a to nejen v hodinách tělesné výchovy. Bylo využíváno ve všech
předmětech každé příležitosti a textů s thematikou obrany vlasti, zejména příkladů z Velké
vlastenecké války, z bojů KSČ proti fašistické okupaci, z bojů ve slovenském a pražském
povstání i ze slavné minulosti našeho národa.
Žáci IV. a V. třídy byli ve spolupráci s ČČK seznámeni se zásadami první pomoci a
hygieny.
Vyučování náboženství bylo zavedeno podle výnosu věstníku MŠVU č.14.941/52 – I./4.
Náboženství v rozvrhu hodin umístěno ve všech postup. ročnících na polední vyučovací
hodiny.
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Změny a doplňky osnov pro národní školy byly uvedeny oběžníkem MŠVU ze dne 21.
července 1952 č. 16500/52 – T/4.

Průběh školního roku 1952-53.
Ve šk. roce 1952-53 mela národní škola pět postupných ročníků- tříd ve čtyřech
učebnách, proto dvě třídy a to první a třetí měly polodenní vyučování. Druhá a pátá třída měly
feriální den ve středu a čtvrtá třída ve čtvrtek.
V posledním prázdninovém týdnu se všichni členové učitelského sboru účastnili příprav
k slavnostnímu zahájení nového škol. – roku. Všechny učebny a chodba byly vyzdobeny a
byla připravena i kulturní vložka k zahájení.
Školní rok 1952-53 byl slavnostně zahájen 1. září 1952 hymnou ČSR a SSSR
z přítomnosti rodičů a zástupců lidové správy.
Ředitelka školy A. Turzová přivítala přítomné a ve svém projevu vytkla budoucí úkoly
školy a rodiny v příštím šk. roce. Dále ve svém projevu vyzdvihl zástupce lidové správy s. L.
Tlach úkoly jednotné školy a přislíbil spolupráci rodičů a lidové správy.
Pak byl vyslechnut státní projev zástupce ministra školství, věd a umění A. Zajíce. Oslava
byla zakončena Písní práce.

Přidělení tříd, sbírek a volba referentů:
I. třída

: Anežka Opatřilová, učitelka.

II. třída

: Aloisie Turzová, ředitelka.

III. třída : Frant. Bárta, učitel.
IV. třída : Jindř. Ruličková, učitelka.
V. třída

: Marie Polanská, učitelka.

S. ředitelka A. Turzová byla zvolena správkyní učitelské knihovny, kabinetu pomůcek a
pověřena vedením pedagogicko-politické práce učitelů.
Referentem škol. spoření zvolen s. Frant. Bárta.
Správkyní žákovské knihovny a zároveň i referentkou pro výchovu dětí škol. filmem
ustanovena s. Jindř. Ruličková. Referentkou pro sběr léčivých bylin a odpadových hmot
určena s. A. Opatřilová. Soudr. Marie Polanská zvolena pedagogickým poradcem Pionýra a
vedoucí DČČK na skole.
Učitelem římskokatol. náboženství byl opět P. František Josefík, farář v Šumicích.

Doučovací skupiny a kroužky
Od 1. října 1952 až do konce šk. roku byly ve všech třídách zavedeny doučovací skupiny
a to po jedné hodině z jazyka českého. Ve IV. a V. tř. byl založen kroužek pěvecký, který vedl
s. Fr. Bárta. Nacvičil řadu hodnotných písní, které se dobře uplatnily v kulturních pořadech,
jež narodní škola pořádala během roku u příležitosti různých oslav.
Ve školní zahradě upravili si žáci každého postup. ročníku záhonky, na nichž se učili
pěstovat zeleninu a květiny. Vypěstovali ze semen i léčivé byliny: diviznu a topolovku a
sazeničky rozsadili nejen do šk. zahrady, ale většinu jich zasadili do svých zahrad doma.
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Počet žactva 1. září 1952.

Spoření a sběry.
Školní spoření a sběry účinně pomáhaly vychovávat z žáků dobré hospodáře své
socialistické vlasti.
Ve šk. roce 1952-53 bylo žáky uspořeno 46.820 Kčs. Také učit. sbor ušetřil během šk.
roku 4.000 Kčs.
Dále věnována pozornost sběru železného šrotu, hader a papíru. Rovněž sbírány léčivé
byliny, hlavně kopřivy. V akci „Milion stromů republice“ odvedli žáci přes 15q starého
papíru.

Březnové události.
Měsíc březen 1953 svými událostmi se zapsal hluboce do duší všech občanů SSSR i ČSR.
V tomto měsíci odešli dva velcí bojovníci za práva pracujícího lidu. Smrt generalissima J.
V. Stalina a presidenta Klementa Gottwalda dotkla se hluboce všech pracujících a
vyburcovala k větší ostražitosti a bdělosti, aby velké dílo socialismu bylo zachováno a dále se
rozvíjelo.
Dne 5. března 1953 zemřel po krátké, ale těžké chorobě generalissimus J. V. Stalin.
Žáci ve všech třídách byli o tom uvědoměni a vhodným způsobem objasněn jim velký
význam osobnosti J. V. Stalina nejen pro SSSR, ale pro celý pokrokový svět, pro všechny
pracující. Ve třídách i na chodbě upraveny smuteční koutky a dětem ve slohu i jiných
předmětech dána možnost projevit 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 z Prahy. Po poslechu státní smuteční oslavy následovala slavnost školní, na které žáci
přednesli vhodné básně a vyslechli proslov, který jim přiblížil velkou osobnost J. V. Stalina.
Smuteční slavnost byla ukončena oblíbenou Stalinovou písní „Sulika“.
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Dne 14. března 1953 stihla náš národ druhá těžká a nečekaná rána – smrt presidenta
Klementa Gottwalda. Již po první zprávě o těžké chorobě milovaného presidenta hovořeno
s dětmi o této velmi smutné události a pak, když byla ohlášena jeho smrt, znovu s žáky
hovořeno o jejich životě a jeho velkém významu pro náš národ. Obrazy byly ozdobeny černou
stuhou a na čelném místě na schodišti upraven pietní koutek s bustou K. Gottwalda. Ve středu
18. března položili pionýři IV. a V. třídy kytici u katafalku K. Gottwalda v Uh. Brodě a
zapsali se do smuteční listiny.
Ve čtvrtek dne 19. března vyslechli žáci i členové učit. sboru smuteční slavnost vysílanou
před pohřbem K. Gottwalda státním rozhlasem z Prahy. Rozhlasové relaci předcházela pietní
vzpomínka žáků. Předneseny básně a žáci seznámeni s prostředím – Španělským sálem na
pražském Hradě – v němž zesnulý president přijímal poslední hold smutkem sklíčeného, ale i
smutku statečně odolávajícího národa.
Třebaže obě tyto ztráty jsou pro Sovětský svaz i pro nás nenahraditelné, neklesáme na
mysli, neboť myšlenky Lenina, Stalina a Gottwalda povedou nás stále vpřed k dosažení
socialismu a komunismu.
Dne 21. března 1953 ve Vladislavském sále na hradě pražském byl zvolen presidentem
republiky Československé Antonín Zápotocký, nejbližší spolupracovník presidenta Klementa
Gottwalda.
Z vůle našeho lidu stává se nejvyšším hospodářem naší lidově demokratické republiky,
aby dále vedl naši vlast k rozkvětu – v duchu odkazu velkého jejího syna Klementa
Gottwalda.
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Měnová reforma.
Dne 30. května 1953 byla provedena peněžní reforma a zrušeny lístky na potravinářské a
průmyslové zboží.
Dnem 1. června 1953 byly dány do oběhu nové peníze vzoru 1953 a to: bankovky Státní
banky československé po 100, 50, 25 a 10 korunách, státovky po 5 a 3 korunách
československých a 1 koruně československé, kovové mince hodnot po 25, 10 a 3 haléřích a 1
haléři.
Členové učit. sboru přijali peněžní reformu s porozuměním, neboť věří, že usnesení vlády
naší republiky a Ústředního výboru Komunistické strany Československa o provedení peněžní
reformy a zrušení lístkového zásobovacího systému má dalekosáhlý význam pro další rozvoj
celého našeho social. hospodářství a týká se všech občanů republiky. Peněžní reformou
dostává se hospodářství i lidu Československa pevné měny se zlatým obsahem a je postaráno
o to, aby nové peníze byly v rukou pracujících a nemohly se dostat do rukou spekulantů a
příživníků. Zároveň dochází k úplnému zrušení přídělového systému, který byl v platnosti
téměř 14 let.
Peněžní reforma a zrušení příděl. Systému otevřely širokou cestu našemu postupu
kupředu.
V tomto smyslu bylo usnesení naší vlády a UV KSČ vysvětleno všem žákům a zároveň
žáci seznámeni s pěnězi nové měny.

Oslavy a vzpomínky.
Dne 1. září 1952 byl slavnostně zahájen šk. rok 1952-53.
Dne 14. září vzpomenuto bylo významu práce horníků pro budování našeho
socialistického státu. Dne 22. září na počest Dne armády zúčastnili se žáci národní školy
besedy s členem českoslov. armády.
Měsíc československosovět. Přátelství zahájili žáci besedou s kulturním programem pro
veřejnost a také do místního rozhlasu byla připravena relace.
Při zahájení výstavy „Sovětská kniha“ přiblížila s. A. Turzová našemu čtenáři sovětskou
knihu podrobným rozborem Šolochovovy „Rozrušené země“ a stručnou charakteristikou další
řady populárních děl ze sovětské literatury.
Slavnosti ukončení „Měsíce čsl-sovět. přátelství“ zúčastnili se žáci kulturní vložkou.
Dne 20. 11. oslavili žáci vhodným programem narozeniny presidenta K. Gottwalda.
Dne 20. 12. byla pro všechny žáky uspořádána vánoční beseda s „jolkou“, při kteréžto
příležitosti byly děti seznámeny s cestou „Dědy Mráze.“
Téhož dne v předvečer narozenin J. V. Stalina při oslavě uspořádané pro veřejnost složilo
20 žáků slavnostně pionýrský slib.
Dne 5. 1. 1953 na společném shromáždění byli žáci upozorněni na slavnostní nástup 5.
roku Gottwaldovy pětiletky ve všech úsecích našeho života.
Dne 20. 1. zúčastnily se děti besedy uspořádané při knize: „Leninova dětská léta“.
Dne 17. února byla konána oslava 75. narozenin akademika Dr. Zdeňka Nejedlého. Žáci
vyslechli program stát. rozhlasu a pak následovala vlastní oslava školy.
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Dne 8. března zúčastnili se žáci i učitelé Mezinárod. dne žen, na nemž žáci předvedli
hodnotný program, který byl nejen oslavou maminek, ale i pevně vyslovenou touhou po
trvalém míru.
Slavnost vyzněla vážně a důstojně, neboť radostnost MDŽ byla tlumena zarmutkem nad
nenadálou smrtí generalissima J. V. Stalina.
Dne 30. dubna vyslechli žáci na společném shromáždění objasnění významu oslav 1.
máje.
Dne 1. máje zúčastnili se žáci i s. učitelé slavnostního průvodu vesnicí a u pomníku se
podíleli na oslavě dne vhodnou kulturní vložkou.
V Den vítězství vyplnili žáci část programu pořádaného na oslavu dne.
Před prvním červnovým týdnem, který byl věnován „Mezinárodnímu dni dětí“ byli žáci
celé školy připravováni na radostné prožití těchto dní, které vyvrcholily sportovním dnem dětí
7. června.

Události.
Koncem měsíce září byl ve IV. a V. tř. proveden nábor členů do dorostu ČČK. Přijatí žáci
účastnili se zdravotnických kroužků, které vedla s. J. Ruličková.
Ve třídách byly zřízeny zdravotnické hlídky, které dozíraly na osobní čistotu žáků a
hygienu tříd.
Ve všech třídách bylo zavedeno provádění tělovýchovných tříminutovek mezi první a
druhou vyučov. hodinou.
Členové učit. sboru účastnili se LKR – Lidových kursů ruštiny, který byl pořádán na
zdejší střední škole.
Každý druhý měsíc byly pořádány schůze SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy, které
byly četně navštěvovány, neboť žáci předvedli vždy hodnotnou kulturní vložku a také
připravené referáty přítomné vždy zajímaly.
Pro pionýrskou organisaci bylo z peněz za sběr pořízeno maňáskové divadlo a dvě
společenské hry: „Dáma“ a „Mlýnek“.
Dne 28. 11. byla provedena lékařská prohlídka celkového zdravotního stavu žáků. Dne
14. 12. uspořádala národní škola výstavu „Dětské knihy“, na níž bylo rozprodáno za 2 190
Kčs knih. Při zahájení byli přítomní účastníci s. A. Turzovou seznámeni se současnou dětskou
literaturou a poukázáno jim na velký význam četby pro mládež.
Pololetní prázdniny byly mimořádně prodlouženy, ale členové učit. sboru se scházeli
denně na pracovišti, kde se věnovali přípravám na vyučování a své pedagog. Znalosti
prohlubovali studiem odborných časopisů a děl A. S. Makarenka: „Vlajky na věžích“ a
„Začínáme žít.“
Koncem měsíce února a v měsíci březnu byly provedeny společné hospitace v I. až V.
třídě ve vyučování jazyku českému. Při hospitacích bylo sledováno narůstání vědomostí
v jazyku českém a zjištěné nedostatky byly během další vyučovací doby odstraněny.
Dne 23. března byli žáci na společném shromáždění obeznámeni členem SNB
s bezpečnostními předpisy v silničním provozu. Děti se zájmem přednášku vyslechly a
prohlédly si brožury a plakáty, které jim ukazovaly, jak se mají na silnici správně chovat.
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V měsících únoru až květnu účastnili se členové učit. sboru individuálního studia, které je
seznámilo s referáty XIX. Sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, s „Ekonomic.
Problémy socialismu v SSSR“ od J. V. Stalina a j.
Ve dnech 14. – 21. dubna byl uspořádán „Týden dětské knihy“, který byl zakončen
výstavkou dětské literatury. Výstavku si prohlédli i rodiče při schůzi SRPŠ a zúčastnili se
besedy o dětské knize.
Ve všech třídách provedli učitelé prověrku žákovské mimoškolní četby. Zákovska
knižnice byla doplněna 15 hodnotnými knihami.
18. května provedl zubní lékař žákům všech tříd fluorisaci chrupu.
31. května podnikli žáci V. tř. a pionýři IV. tř. školní výlet autokarem do Trenčína,
Píšťan, Trnavy a Bratislavy.
Dne 27. června zúčastnila se skupina pionýrů s vedoucí s. M. Polanskou Strážnických
oslav – Dne pionýrů.
Na pokyn MŠVU byla zajištěna značná část učebnic pro nový školní rok.
Členové učit. kolektivu si svou dovolenou vyčerpali v rozsahu, jak každému náleželo a
dobu, která zůstala mimo dovolenou, vyplnili zaměstnáním, které bylo naplánováno na
základě daných směrnic. Členové účastnili se kursu ruského jazyka, výpomoci v agitačním
žňovém středisku a prací v JZD v Šumicích.

Stav sbírek k 31. srpnu.
Kabinet pomůcek včetně obrazů čítal 283 kusů, učitelská knihovna čítala 194 svazky a
žákovská knihovna 234 svazky. Během roku bylo do učitelské knihovny zakoupeno 27 knih a
do žákovské 59 knih. Kabinet obohacen o 36 hodnotných obrazů pro vyučování vlastivědě.

Počet žáků na konci šk. roku 1952-53.
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Během roku přistěhoval se jeden žák a dvě žákyně a to:
Do I. tř.

Magda Zemčíková

Do II. "

Marie Veselá

Do V. "

Stanislav Hřib.

Zápis žactva na školní rok 1953-54.

V Šumicích dne 31. srpna 1953.
Aloisie Turzová.
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Přílohy
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