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Úvodní slovo ředitele školy
Milý čtenáři,
dostává se ti do rukou první ucelenější knížka,
která se zabývá historií školství a školními budovami v obci Ratíškovice. Vzhledem k tomu, že většina
zde uvedených sdělení je roztříštěna v mnoha nejrůznějších rukopisech, snažil jsem se vybrat z období let 1884 – 2008 ty nejpodstatnější a písemně
doložitelné informace o událostech, které svým významem „tvořily školní dějiny naší obce“, přičemž
některé z nich nebyly nikdy dosud publikovány.
Almanach si klade za cíl nejstarším občanům
připomenout jména, na které si již třeba dlouhá léta
nevzpomněli, nebo události, které nikdy neslyšeli
vyprávět, ale přesto jsou zaznamenány ve školních
dokumentech, a nejmladší čtenáře chce seznámit
s vcelku bohatou a zajímavou historií školství naší
„vesničky“. Každý, kdo je spojen s každodenním
životem naší vesnice, zde určitě najde poučení,
pohlazení na duši, vzpomínky časem zaváté nebo
třeba i dávný, již hluboce ukrytý smutek.
Věřím, že mnozí z Vás poznají v textu své předky nebo i sebe, že fotografie vám připomenou hluboko uložené vzpomínky na své kamarády, přátele
či známé, které jste dlouho neviděli nebo bohužel
již nežijí.
Sepsané údaje v tomto almanachu informují nejenom o jednotlivých školních budovách
v obci, o učitelích, žácích, událostech, ale i o tehdejší nelehké, či přesněji řečeno, „zvláštní“ době.
Jedním z nejdůležitějších literárních archivních
materiálů byla obecní kronika z let 1918 – 1977,
která je zpočátku zpětně dopsána a v níž přímé
1

autentické záznamy jsou až
od roku 1924.
Prvním obecním kronikářem byl ustanoven
učitel
Jan Mikl1, který jako jeden
z podkladů pro
dopsání historie do první
obecní kroniky
použil nejstarší dochovanou
školní kroniku
z let 1884 – 1953, jež dokonce byla podle tehdejšího ředitele Josefa Sedláčka v období okupace
zakopána.
Rozhodně není cílem knížky vyčerpávajícím
způsobem, kompletně a obsáhle podat přesný
obraz školních událostí za posledních 100 let, neboť se nejedná o dílo vědecké, ale vzpomínkové.
Vzhledem k tomu, že publikace vznikla v časové
tísni, mohou se zde vyskytnout zcela neúmyslné
chyby a překlepy, za které se omlouvám, a budu
rád, pokud na ně poukážete.
Almanach vychází k 50. výročí otevření tzv.
„nové školy“, které se konalo 12. října 1958.
Mgr. Bc. Josef Hanák
ředitel školy

Učitel Jan Mikl nastoupil do Ratíškovic 1. 11. 1912 spolu se svou manželkou Bohuslavou. Dne 15. 1. 1919 obdržel dovolenou do konce šk. roku 1918/19,
aby nastoupil na místo učitele v Mokrém Háji na Slovensku. Do Ratíškovic se vrátil 1. září 1920, o rok později i manželka Bohuslava. Kronikářem obce
byl ustanoven 22. února 1924.
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Slovo starosty obce
U „nové školy“, nejmladší ze tří budov základního školství v Ratíškovicích, si letos připomínáme 50 let
od jejího otevření. Při zasedání rady obce na začátku roku 2008 byla projednána možnost vydat k tomuto
výročí publikaci se zaměřením na historii a současnost našeho školství. Do sepisování dokumentu, čerpajícího z různých historických zdrojů, se pustil ředitel školy Mgr. Bc. Josef Hanák a dnes je před Vámi
výsledek jeho snažení. Dle mého názoru se daného úkolu zhostil na výbornou.
Věřím, že při čtení následujících stránek mně dáte za pravdu i vy, milí čtenáři. Přeji Vám příjemné
chvíle u četby se spoustou zajímavých školních písemných objevů a připomenutí již dávno zapadlých
skutečností z historie naší školy.
Ing. Josef Uhlík
starosta obce

Poděkování
Je mou milou povinností poděkovat všem, kteří se významným a nezištným způsobem podíleli na
přípravě tohoto almanachu. Proto zvláštní poděkování patří PhDr. Radimovi Šťastnému, manželům Ireně
a Petrovi Bařinovým, ale i Tomáši Kotáskovi (Vítězná 1168), Editě Sukopové, Michalovi Jílkovi a Tomáši Hanákovi, kteří se obětavě zhostili nelehkého úkolu - převést archivní seznamy vycházejících žáků
do elektronické podoby, a rovněž Mgr. Ivetě Kudrové a Mgr. Drahomíře Šimkové.
Rovněž upřímně děkuji všem občanům, kteří se zapojili nebo dodnes se podílejí na vybudování již
rozsáhlého fotoarchivu z historie obce. Právě jejich fotografie umožnili obrazem doplnit dobové informace
uvedené v této publikaci.
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Z historie školství v Čechách a na Moravě v 18. až 20. století
Období 1774 – 1848
Vyhlášením Všeobecného školního řádu v roce
1774 se podstatným způsobem změnilo školství
v celé rakouské monarchii. Školský systém, který
byl dosud výrazně selektivní a v němž převažovaly
jeho vyšší články (univerzity, gymnázia), měl být dobudován systémem veřejných škol, které by poskytovaly vzdělání veškerému obyvatelstvu.
V roce 1774 povolala císařovna Marie Terezie
(vládla v letech 1740 - 1780) do Vídně J. I. Felbigera2, aby vypracoval zásadní reformu rakouského
elementárního školství. Felbiger tak učinil v organizačním statutu vydaném téhož roku pod názvem
„Allgemeine Schulordnung für deutschen Normal-,
Haupt- und Trivialschulen in sämtlichen KaiserlichKöniglichen Erbländern“ (Všeobecný řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech
císařsko-královských dědičných zemích). Podle tohoto řádu bylo rakouské školství prohlášeno za součást státní organizace. Duch osnov byl na základě
principů fyziokratismu3 zaměřen osvícensky.4
Základem tereziánské školské reformy bylo vybudování škol ve všech farních obcích. V menších
městech a všech vsích s farou měly být zřizovány jedno nebo dvoutřídní školy triviální (podle
3 základních výukových předmětů - tzv. trivia: čtení, psaní a počtů, které měly být doplněny ještě ná2
3
4
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boženstvím a na venkově i základy hospodaření,
ve městech pak dovednostmi potřebnými pro průmysl a řemesla). Ve větších městech to měly být
trojtřídní školy hlavní (již s několika učiteli, rozšiřující znalosti z triviálních škol a opět diferenciované
na průmyslovou a zemědělskou výrobu), v Praze
a v Brně školy normální, dovršující obecné vzdělání, které měly sloužit i jako školy vzorové. Felbigerův školní řád navíc zaváděl povinnost šestileté
školní docházky, která však nebyla zvláště zpočátku dodržována. Mládež do dvaceti let pak navštěvovala dvě opakovací hodiny týdně na nedělních školách (Wiederholungsschulen) při školách triviálních.
Vedle škol pro lid se rozvíjela gymnázia.
Jednotřídní, popřípadě dvoutřídní školy triviální byly určeny pro chudinu vesnickou i měšťanskou. Byly zřizovány v sídlech far jako školy
farní, v ostatních obcích jako školy filiální. Triviální školy byly buď české, nebo německé. Na některých panstvích však byla němčina zaváděna
i na školách českých. Dozorcem nad školou triviální byl místní farář. Okresní dozorci (zpravidla vikáři
nebo děkani) podávali úřední zprávy školním provinciálním komisím.
Náklady na trojtřídní až čtyřtřídní školy, ve kterých se měli žáci připravovat ke stavu vojenskému,
k hospodářství a k řemeslům, byly hrazeny ze školního fondu, o školy triviální pečovali statkáři a obce.
V první třídě se učilo česky, v druhé již zčásti ně-

Johann Ignac von Felbiger (1724-1788) – opat augustiniánského kláštera v Zahani. Ten již v době svého působení v Zahani zavedl ve výuce hromadné
vyučování, sepsal nařízení o povinnostech učitelů a podílel se na zásadní reformě pruského školství.
Fyziokratismus je soubor ekonomických teorií fyziokratů, skupiny ekonomů, která věřila, že bohatství národů pochází čistě ze zemědělství. Jejich teorie
měly původ ve Francii a byly nejpopulárnější ve druhé polovině 18. století. Fyziokratismus lze považovat za první dobře propracovanou ekonomickou
teorii.
V Čechách jej prosazoval kaplický děkan Ferdinand Kindermann (1740-1801), vrchní zemský dozorce, od roku 1777 rytíř ze Schulsteinu, od roku 1790
biskup litoměřický.
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mecky a ve třetí třídě pouze německy. Hlavní školy
tak přispívaly ke germanizaci českého obyvatelstva.
První česká hlavní škola byla založena až roku 1848
v Praze. V hlavních městech země nebo provincie byly
zřizovány školy normální s rozšířenou osnovou škol
hlavních. Vyučovalo se na nich pouze v německém
jazyce. První normální škola byla otevřena roku 1775
v Praze v Karmelitské ulici na Malé Straně v budově jezuitského gymnázia, v roce 1784 byla ke škole
chlapecké připojena i dvoutřídní škola dívčí.
Felbiger v 79 paragrafech vypracoval zároveň
i metody výchovy a vyučování, které přenesl ze svého pruského působení. Podle jeho zaháňské metody zapisoval učitel slova, poučky a shrnutí učiva začátečními písmeny na tabuli v podobě přehledných
tabulek. Učivo se opakovalo a zkoušelo podle zkratek, pomocí nichž si žáci měli vybavit obsah učiva.
Felbigerův školní řád je založen na principu
třídně pojímané výchovy uzpůsobené příslušnosti
ke stavu. Felbiger rovněž přejal od Komenského
princip hromadného vyučování.
V roce 1775 vydal Felbiger ve Vídni příručku pro
učitele pod názvem „Methodenbuch“, obsahující
metodické pokyny pro vyučování spolu se školskými předpisy. Překladem knihy roku 1777 do češtiny pod názvem „Kniha metodní“ a vydáním výtahů
z této příručky se datuje počátek česky psané pedagogické literatury v nové době, neboť teprve
až v první polovině 19. století byly vydávány některé
spisy J. A. Komenského – Janua linguarum reserata
(Brána jazyků otevřená, 1805), Orbis Pictus (Svět
v obrazech, 1833) nebo Didactica magna (Velká
didaktika, 1849), jejíž rukopis objevil J. E. Purkyně
v Lešně až roku 1841.
5
6

Patentem Marie Terezie z 10. června 1775 bylo
Školské komisi pro Čechy uděleno „Privilegium
impressorium“ – právo tisknout české a německé
školní knihy a již v roce 1776 byla založena tiskárna
– Vydavatelstvo knih5. První český slabikář schválený státem vytiskl v roce 1793 tiskař Václav Ignác
Deckert v Pardubicích, celý název zněl „Slabikář
aneb začátek cvičení dítek, kterak se mají učit písmeny znáti, slabikovati a čísti“.6
Učitelem se nemohl stát nikdo bez řádného vysvědčení a odborné zkoušky. Pro přípravu učitelů
byly od roku 1775 zakládány tzv. preparandie neboli preparandy. Kandidáti učitelství se nejprve podrobovali přijímací zkoušce. Po jejím vykonání se
dostalo výkladu z pedagogiky a didaktiky, dále se
učilo náboženství s biblickou dějepravou, metodice
trivia a později též mluvnici a pravopisu, přehledně
zeměpisu a dějepisu, přírodopisu a přírodozpytu,
tj. fyzice a chemii. Většinou se jednalo o pouhé
upevňování znalostí z normální nebo hlavní školy.
Mimo hospitace ve třídě konali adepti učitelství též
vlastní výstupy a pokusy.
Po absolvování tříměsíčního kurzu při hlavní
škole pro pomocníky venkovských škol a šestiměsíčního kurzu při škole normální pro pomocníky škol měšťanských se kandidáti učitelství
podrobovali před školním dozorem zkoušce, aby
mohli být na některé škole ustanoveni pomocníky. Kdo se chtěl stát samostatným učitelem
a působil již s úspěchem na škole alespoň po
dobu jednoho roku, mohl se po dosažení věku
20 let hlásit u svého školního dozorce k vykonání
zkoušky učitelské způsobilosti a po jejím složení se
stát samostatným učitelem. Ve Zbiroze byla zřízena

„Vydavatelstvo knih“ se změnilo později na „C. k. Školní knihosklad“, přeměněný v roce 1920 na Státní nakladatelství učebnic a roku 1951 na Státní
pedagogické nakladatelství v Praze.
Autorem prvního slabikáře (Slabikář Cžesky) z roku 1547 je Jan Blahoslav (1523-1571), pro který vymyslel i dodnes užívaný název a který vydala tiskárna Jana Günthera v Prostějově.
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preparanda (lidově zvaná „profesorna“) pro výchovu učitelů na pěti císařských panstvích v Čechách.
Právo ustanovovat učitele a určovat jim výši platu náleželo vrchnosti, faráři nebo obci. Po dozorcově svolení si principál vybíral pomocníky. Podobně
jako v Německu také v českých zemích se učitelé
současně věnovali i řemeslu a konali službu pro
faráře i pro sedláky. Z nařízení o školské službě
z roku 1777 plyne, že v Čechách sotva deset učitelů ze sta může žít ze svých příjmů „alespoň poněkud slušně“, zatímco ostatní jsou placeni hůře než
čeledíni a obecní pastýři.
Období 1848 - 1921
V letech revolučního roku 1848 byly i výchovné problémy řešeny v souvislosti s širší problematikou osvěty lidu a docházelo ke kritice školského systému, jejímž výsledkem byly návrhy
na základní reformu školství vycházející z podmínek rozvoje české pedagogiky. V čele reformátorů českého školství stál K. S. Amerling.7
Národní školství zamýšlel Amerling dělit na školky, přípravny a věcnice. Poprvé v historii mateřské školy je tak u nás veřejná předškolní výchova zařazována do systému školské výchovy
a současné také používán název mateřská škola pro nižší třídu předškolních zařízení, zřizovaných ve větších průmyslových městech. Amerlinga
je možno považovat za zakladatele věcného
učení – prvouky na českých obecných školách
v duchu Komenského.
7
8
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V roce 1855 byl uzavřen tzv. Konkordát (dohoda mezi státem a církví), podle něhož bylo církevní kontrole podřízeno vyučování na nižších
i vyšších školách, který byl však již v letech
1868 – 1869 dvěma zákony zrušen a vliv církve
byl omezen pouze na vyučování náboženství
na školách. Papež Pius IX. tyto rakouské zákony
označil za neblahé a zhoubné, zavrhl je a proklel.
Nadále byla vytvářena soustava rakouské školské
státní správy v podobě místních, okresních a krajských školských rad.
Nové školské zákony byly vydány po přeměně
Rakouska-Uherska v konstituční monarchii (1867).
Dne 14. května 1869 byl vyhlášen Říšský školský
zákon8 č. 62/1869 ř. z. (Reichsvolksschulgesetz,
RVG), kterým byla vytvořena soustava národního
školství (obecných a měšťanských škol) a vyhlášena povinnost školní docházky pro děti od 6 do 14
let. V zákonu byly uplatněny tyto zásady:
– věda a vyučování jsou svobodné
– o náboženské vyučování pečuje církev, státu
náleží vrchní dozor
– všechny hlavní jazyky v zemi (v případě českých
zemí jazyk německý a český) jsou si rovny
– jako administrativní a dozorčí orgány se zřizují
zemské, okresní a místní školní rady
– učitelé se vzdělávají na čtyřletých učitelských
ústavech (pedagogiích) jednotně pro národní
školy.
V mnohém ohledu znamenal říšský školský zákon
výrazný pokrok, neboť:

Karel Slavoj Amerling (1807-1884) byl pražský lékař a samorostlý myslitel, který náležel k starší generaci našich buditelů. V roce 1848 uveřejnil svůj
„Návrh pro národní školy“, v němž dává přednost rozvoji všech vloh dítěte prostřednictvím věcného vzdělání. Jako cíl národní školy tak již není uváděna
výchova poslušného poddaného, jak to podle pruského vzoru žádalo Politické zřízení škol z roku 1805.
Za autora zákona je považován tehdejší ministr kultu a vyučování a pozdější předseda vlády Leopold Hasner (1818-1891), rytíř z Arthy. Vystudoval
v Praze, v letech 1842-48 byl úředníkem dvorní komorní prokuratury ve Vídni. Navrátiv se r. 1848 do Prahy, stal se redaktorem německého listu „Prager
Zeitung“, r. 1849 mimořádným profesorem právní filosofie a r. 1851 řádným profesorem politické ekonomie na pražské univerzitě.
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– stanovil povinnost osmileté školní docházky pro
hochy i dívky
– laicizoval (zesvětšťoval) školu
– rozšířil staré trivium o přírodopis, zeměpis s dějepisem, měřičství, tělocvik a jiné předměty
– pro dívky zaváděl ruční práce a poučení o domácím hospodářství.
Měšťanská škola, rozšířená v dalším vývoji na čtyři třídy, poskytovala odbornější a hlubší
vzdělávní nastávajícím řemeslníkům, drobným
obchodníkům a rolníkům. Obecná škola měla
být zřizována v těch místech, kde do okruhu
4 km bylo přinejmenším 40 dětí školou povinných.
Nejvyšší počet žáků ve třídě mohl být 80 !!
Proti školskému zákonu z roku 1869 záhy rozhodně vystoupila velká část šlechty a církve, jakož i konzervativní česká buržoazie z důvodů
ideologických (oslabení vlivu církve na školu)
i hospodářských (znesnadnění vykořisťování
dětské práce na církevních i jiných velkostatcích). Opravu zákona žádali i mnozí čeští poslanci. Proto již 2. května 1883 byla vydána novela říšského školského zákona č. 53 říšského
zákoníku. Došlo tak ke změně některých ustanovení o povinnosti školní docházky v tom smyslu,
že na venkovských školách bylo zavedeno pouze
polodenní vyučování a byly umožněny takzvané
úlevy ve školní docházce, kdy na požádání rodičů děti dvanáctileté a starší nemusily od dubna
do listopadu navštěvovat školu. V novele byly
učiněny i ústupky katolické církvi tím, že učitelé
byli přinuceni vykonávat dozor při náboženských
cvičeních. Počet žáků, připadajících na jednu
9

učitelskou sílu, byl novelou zvýšen z 80 na 100.
Typ školy obecné trval pak pod různými názvy
v podstatě až do školské reformy v roce 1953.
Období 1922 - 1938
Již v desetiletích před první světovou válkou byl
v podmínkách habsburské monarchie veden boj
o laicizaci školy, o její nacionalizaci a demokratizaci. Do obsahu vzdělání se postupně začleňovaly
věcné nauky a škola se stále přibližovala životu
a společnosti. Po dlouhých průtazích a mnoha
obstrukcích byl konečně dne 13. července 1922
vydán tzv. malý školský zákon č. 226/1922 Sb.
z. a n., jehož platnost se vztahovala na celé území
republiky a který:
– zavedl osmiletou školní docházku pro celou republiku (na Slovensku byla do té doby šestiletá)
– zrušil úlevy ve školní docházce
– snížil počty žáků ve třídě – na jednotřídní škole
na 65 žáků, na ostatních školách na 70 žáků (od
školního roku 1932/1933 byl počet dětí ve třídě
snížen na 50)
– zavedl koedukaci na všech stupních škol,
tj. společnou výuku chlapců a děvčat
– uznal rovnost učitelů a učitelek před zákonem9.
Jelikož tento zákon nepřikročil k řešení některých základních otázek, zůstal až do roku 1948
v podstatě jediným komplexním zákonným podkladem v našem školství říšský zákon z roku 1869.
Pokrokoví učitelé však nazvaly malý školský zákon
pro jeho nedokonalost a nevyrovnanost „školským
zmetkem“.

Není bez zajímavosti, že dosud je stále platný zákon č. 455/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje celibát literních a industriálních učitelek na školách
obecných a občanských (měšťanských) v republice Československé. Podle usnesení Národního shromáždění se nařizuje v § 1 a 2, že „Učitelky veřejných škol obecných a občanských mohou po skončené počáteční službě vstoupiti do stavu manželského a nepozbývají práva setrvati ve službě školní.
Učitelkám, které ještě nemají počáteční službu za sebou, je třeba povolení okresní školní rady, aby se mohly provdati.“
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Malý školský zákon zaváděl nové učební předměty: občanskou nauku a výchovu, ruční práce pro hochy a nauku o domácím hospodářství
pro dívky. I když náboženství zůstalo v učebním
plánu na prvním místě, rodiče měli právo své dítě
z vyučování náboženství odhlásit.
V základním školství existovaly nadále dva typy
škol: osmiletá obecná škola a tříletá měšťanská škola (doplňovaná někde čtvrtým ročníkem
s dobrovolnou docházkou), navazující na pětiletou
školu národní. V obou těchto typech základního
školství se městské a venkovské mládeži dostávalo základního vzdělání v nestejné míře. I když
název měšťanská škola byla nahrazen termínem
občanská škola, užívalo se i nadále dosavadní
označení. Školy smíšené se dělily na chlapecké
a dívčí, pokud počet tříd byl vyšší než šest. V roce
1923 byly vydány nové zvláštní školní osnovy
a později i nové úplné osnovy pro všechny předměty. Vlastní dozor na obecných i měšťanských
školách vykonávali stejně jako za Rakouska-Uherska zemští inspektoři (jmenovaní trvale) a okresní
inspektoři (jmenovaní dočasně).
Paralelně s povinnou základní školou se rozvíjela výběrová střední škola, poskytující mládeži
od 11 do 15 let po absolvování páté třídy obecné
školy nižší střední vzdělání, na jehož základě bylo
možno pokračovat v dalším studiu na výběrové
škole. Vyučování na základní škole dostávalo ráz
převážně praktický, na střední škole více teoretický.
Období 1938 - 1944
Po obsazení zbytku Československa německými nacisty 15. března 1939 byl z českých zemí
vytvořen tzv. „Protektorát Čechy a Morava“ a na10
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cistické represe postupně zasáhly i celé české
školství. Na střední školy byl zaveden numerus
clausus10. Na měšťanské školy, které se staly výběrovými, tak smělo být přijato pouze 35%
dětí, ostatní byly nuceny plnit povinnost školní
docházky na obecných školách. Obecná i měšťanská škola byly přeměněny podle německého vzoru tak, že obecná škola se stala čtyřletou
a měšťanská škola (přezvaná na hlavní školu –
Hauptschule) výběrovou. Zvláště výrazně bylo
omezováno vyšší vzdělávání dívek.
Na všech školách byl zvyšován počet hodin
německého jazyka, některé předměty byly zčásti nebo zcela vyučovány německy a byl zvýšen
tlak na propadání žáků, kteří byly nuceni odcházet do „praktického života“. Žáci vyšších ročníků středních a odborných škol byly nasazováni
do válečné výroby, na zákopy, na práce do říše
a podobně. Tak byl například nasazen celý ročník
1921 na práce do Německa.
Židovští žáci byli nejdříve ze studia vylučováni
a nakonec spolu se svými rodiči a sourozenci soustřeďováni v terezínském ghettu, odkud byli odváženi do vyhlazovacích táborů, kde téměř všichni
zahynuli násilnou smrtí.
Období 1945 - 1989
První vláda Národní fronty Čechů a Slováků
vyhlásila dne 5. dubna 1945 na svém ustavujícím zasedání v Košicích vládní program, který
v XV. kapitole vytyčil naléhavé úkoly demokratizace výchovy a vzdělávání. Bylo nutné provést „důslednou očistu škol a všech kulturních
institucí, divadel a knihoven od fašistů, zrádců a kolaborantů“. Všechna nacistická nařízení
i v oblasti kultury a školství byla s okamžitou

platností zrušena a všechny německé školy byly
až do vyřešení německé otázky11 uzavřeny. Bylo
zajištěno zaměření všeho školství a výchovy
na přátelství se slovanskými národy, zejména
s národy Sovětského svazu i s pokrokovými lidmi
celého světa. Ruský jazyk byl v učebním plánu zařazen po mateřském jazyku na přední místo.
Školským zákonem č. 95/1948 Sb., schváleným
dne 21. dubna 1948, se poprvé v historii československého školství vytváří jednotná státní školská
soustava, do které jsou začleněny všechny druhy
škol (s výjimkou škol vysokých), pro něž je stanoven společný výchovný cíl a „definitivně osvobozuje školní výchovu z područí církve“. Povinnost
školní docházky se prodlužuje na 9 let a veškeré mládeži je umožněno získat základní vzdělání
na úrovni nižší střední školy. Nová československá
jednotná státní škola byla rozdělena na tři stupně:
– škola národní (1. – 5. postupný ročník)
– škola střední (6. – 9. postupný ročník)
– školy III. stupně, a to:
– povinné: základní odborné školy
– výběrové: odborné školy (se studijní dobou
kratší než čtyřletou) a vyšší střední školy (se
studijní dobou nejméně čtyřletou – vyšší odborné školy a gymnazia).
Škola II. stupně jako nediferencovaná čtyřletá
střední škola tak sjednocovala veškerou mládež
bývalých škol obecných, měšťanských a nižších
středních ve věku od jedenácti do patnácti let. Čtyř-

leté gymnázium představovalo jediný typ střední
všeobecně vzdělávací školy III. stupně, navazující na povinnou střední školu II. stupně. Gymnázia
spolu se školami I. a II. stupně tvořila jednotný typ
všeobecně vzdělávací soustavy.
Pro potřeby výroby byla zřizována střediska
výchovy státních pracovních záloh (SPZ), která
připravovala kvalifikované pracovníky zejména
pro hornictví, hutnictví a stavebnictví. Intenzivně
se rozvíjely odborné školy – školy průmyslové,
školy uměleckého průmyslu, školy hospodářské,
zemědělské, lesnické, zdravotnické a hudební.
Podle zákona č. 31/1953 Sb. (školský zákon)
bylo všeobecné vzdělání poskytováno na osmileté střední škole nebo na prvních osmi postupných
ročnících jedenáctileté střední školy. Podle tohoto
zákona povinnost školní docházky trvala osm let
– od šesti do čtrnácti let věku žáků. Dále zákon
nově upravil i odborné školy, školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a učitelské vzdělání. V roce
1954 byly zrušeny základní odborné školy a byly
zřízeny školy učňovské (unifikace přípravy dorostu
k povolání byla provedena učňovským zákonem
č. 89/1958 Sb.).
Učitelé 1. až 5. postupného ročníku všeobecně
vzdělávací školy se podle tohoto zákona vzdělávali na pedagogických školách pro přípravu učitelů národních škol. Učitelé 6. až 8. postupného
ročníku všeobecně vzdělávacích škol byli připravováni na dvouletých vyšších pedagogických

10 Numerus clausus - vládou nebo ministerstvem povolená kvóta (omezený počet) studentů na určitých oborech studia.
11 Po roce 1945 se projevovala „německá otázka“ ve třech základních podobách - jak překonat rozdělení Německa do dvou států po roce 1949, jak navázat
spojení s někdejšími územími přináležejícími k Německu či obývanými příslušníky německy mluvících menšin a konečně jak integrovat do německé společnosti miliony uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců. Německou otázku řešila Postupimská konference (1945), která dosáhla následující dohody
o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska: „Tři vlády uznávají po projednání otázky ze všech aspektů, že musí dojít k odsunu německého
obyvatelstva nebo jeho částí z Polska, Československa a Maďarska do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoli odsun, k němuž dojde, se musí provádět
organizovaně a humánním způsobem.“
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školách, učitelé pro vyučování v 9. až 11. ročníku jedenáctileté střední školy, škol pedagogických a odborných se připravovali na vysokých
školách pedagogických a na univerzitních fakultách. Vládním nařízením č. 57/1959 Sb. byly pro
přípravu učitelů zřízeny pedagogické instituty,
v roce 1964 ze zřídily z těchto institutů pedagogické fakulty (zákon č. 166/1964 Sb.).
Další zlom ve vývoji školství nastal v roce 1960,
kdy podle zákona č. 186/1960 Sb. (školský zákon)
tvoří školy a výchovná zařízení jednotnou školskou
soustavu, ve které na sebe jednotlivé stupně a druhy škol navazují takto:
– dětem do 6 let se dostává předškolní výchovy
v jeslích a v mateřských školách
– mládež od 6 do 15 let získává povinné základní vzdělání v základních devítiletých, popřípadě
v jiných školách
– mládeži od 15 let se dostává středního a vyššího
vzdělání v různých typech škol: odborné učiliště
a učňovská škola, střední škola pro pracující, odborná škola, střední odborná škola, střední všeobecně vzdělávací škola (gymnázium) a další
druhy škol
– mládež s úplným středním vzděláním získává
vysokoškolské vzdělání na školách vysokých
– mládeži v době mimo vyučování se dostává výchovy ve školních a mimoškolních výchovných
zařízeních
– pracující si prohlubují své dosavadní vzdělání,
popřípadě získávají vzdělání studiem při zaměstnání na školách, kurzech apod.
– mládež navštěvující školy i pracující (při zaměstnání) mají možnost studovat umění a jazyky
v lidových školách umění (LŠU) a v lidových školách jazyků
12
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– osoby se změněnou pracovní schopností mohou
získat vzdělání a absolvovat výcvik pro vhodná
povolání podle zvláštních předpisů o sociálním
zabezpečení.
Otázkami výchovy a vzdělávání se v dalších
letech, v etapě rozvoje socialistické společnosti v podmínkách vědeckotechnické revoluce,
a to až do roku 1989, zabývaly jednotlivé sjezdy
Komunistické strany Československa (KSČ). Již
v roce 1973 byl vypracován souhrnný dokument
nazvaný Další rozvoj československé výchovně
vzdělávací soustavy. Tento dokument měl charakter komplexního kulturně politického programu,
těsně navazujícího na záměry dlouhodobé politiky
a strategie KSČ. Předpokládal, že do roku 1985 by
mělo být umístěno v mateřských školách okolo 75%
dětí příslušného věku, včetně 85% dětí pětiletých.
Po roce 1985 mělo již 60% hochů a dívek příslušných populačních ročníků získat úplné střední
vzdělání. Realizaci těchto předpokladů měl zajistit
poslední školský zákon komunistické éry – zákon
č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních
škol.

Počátky školství v Ratíškovicích
Národní škola je od roku 1869 úhrnný název
pro obecnou a měšťanskou školu jako nejnižší stupeň školského zřízení, všeobecně povinný,
bezplatný a veřejný. I v roce 1923 škola národní
zůstává na dvojím stupni – pětileté škole obecné
a tříleté škole měšťanské se závěrečným nepovinným jednoročním kursem a s předškolní mateřskou školou, rovněž nepovinnou.
Škola obecná poskytovala základní vzdělání obecné se zřetelem k tělesnému a duševnímu rozvoji dítěte, vychovávala v obecně uznaných mravních zásadách a v ideách demokracie,
v rámci metodické svobody užívala pracovních
metod přiměřeně k vyspělosti žactva, podle potřeby individualizovala vyučování a uchylovala
se k skupinovému vyučování. Učebnými předměty na škole obecné byly občanská nauka
a výchova, jazyk vyučovací, prvouka, věcné nauky, počty, kreslení, psaní, náboženství, zpěv,
tělesná výchova, ruční práce chlapecké a dívčí,
v posledních dvou ročnících nepovinná němčina.
Škola měšťanská dává žactvu další obecné vzdělání a pečuje o mravní rozvoj žákovy osobnosti, stará se o zušlechťování citů
a vede k rozvoji technických dovedností. Učební úkoly jsou odstupňovány podle nadání žactva
a přizpůsobeny podle krajů. Volba metod je svobodná, vyučování je přizpůsobeno nižší střední
škole tak, aby nebylo obtížné pro nadané žáky
při přechodu na ni, čemuž slouží také předměty
nepovinné, zejména jazykové. Na škole obecné
i měšťanské učí se horlivě počtům podle nových
metod, také v kreslení zkouší se hojně nové metody, ve čtení zkouší se globální metoda (čtení celých slov) i na některých normálních ško-

lách. O styk a dobrý poměr rodiny a školy starají
se úředně doporučená rodičovská sdružení.

Národní škola

Ratíškovice mají školu již od roku 1790 –
nebyla to škola úředně zřízena a vyučovalo
se v obecním domě. Se svolením dubňanského
učitele a faráře si obec vydržovala učitele sama,
bez dekretu i dotační listiny. Obec žádala v roce
1798 o filiální školu, ale krajský úřad zřízení školy stále odkládal. Ve 30. letech 19. století se znovu jednalo o zřízení školy, a to s úspěchem. Byla
zřízena v roce 1832 jako škola jednotřídní. Prvním učitelem byl František Jursa (1833–1879).
Roku 1874 byla škola rozšířena na dvoutřídní,
roku 1884 na trojtřídní, roku 1892 na čtyřtřídní,
roku 1909 na pětitřídní, roku 1925 na šestitřídní, roku 1933 na sedmitřídní, roku 1946 opět
na šestitřídní, roku 1947 na pětitřídní.

Měšťanská (střední) škola

Školy měšťanské se vyvinuly ze 4. třídy, definitivní podoby nabyly teprve tzv. školní novelou
v roce 1883. Novela vytyčila měšťanským školám dvojí úkol: poskytovat vzdělání vyšší než
obecná škola a připravit žáky na odborné školy.
Bylo rovněž stanoveno, že škola se má skládat
ze tří tříd, které se připojí k 5. třídě obecné školy. Škola měšťanská je prohlášena za povinnou
pro ty děti, které vychodily s dobrým prospěchem
5. ročník obecné školy.
Od roku 1903 je možno zřizovat při měšťanských
školách speciální roční kurzy (4. třídy). Tento stav trval v podstatě až do školské reformy v roce 1953.
Vyučování na měšťanské škole v Ratíškovicích bylo zahájeno 2. října 1946 v nové budoALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“
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vě bývalé obecné školy (u drogerie). Škola měla
3 třídy, od roku 1948 pak 4 třídy. Chodily do ní i děti
z Vacenovic. Název měšťanské školy byl změněn
v roce 1948 na „Střední škola“.

Místní školní rada

Již v roce 1868 byly vyhlášeny říšským zákonem
č. 48 místní školní rady v souvislosti s novou úpravou školské správy. Na Moravě byly zřízeny místní
školní rady jako nejnižší školní instance v každé
školní obci. Písemný doklad o činnosti místní školní
rady v Ratíškovicích je až z roku 1879, fungovala
však již dříve.
Školní rada spravovala školu obecnou,
od roku 1946 i měšťanskou. Skládala se ze
zástupců školy a církví, školní obce a přiškolených obcí. Spravovala místní školní fond
a školní nadace, měla dohled nad údržbou školy,
školními pomůckami a nářadím, vypracovávala seznamy dětí školou povinných, měla dohled na školní
docházku, sestavovala školní rozpočet, předkládala návrhy Okresní školní radě (Okresnímu školnímu výboru) na obsazení volných učitelských míst.
Školní obec a přiškolené obce vydržovaly též školní budovu, obstarávaly nájem, topení, úklid, byt pro
správce školy. Jiná vydání hradil okres a země.
V době 1. republiky byla tato správa vcelku
zachována, za protektorátu přestali být členové
do školní správy voleni. Vládní nařízení z roku
1940 ustanovuje, že členy místní školní rady jmenuje přednosta okresního úřadu. Nařízením ministra školství byly školní rady v roce 1943 zrušeny
a jejich činnost převzal starosta v sídle školní
rady. Po osvobození byla nařízení z protektorátu zrušena a opět byly obnoveny místní školní
rady, ovšem jen s omezenou pravomocí – část
jejich působnosti přešla na MNV (místní národní výbor). Funkce školních rad zanikla zákonem
14
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v roce 1949, dle kterého byly zrušeny školní obce.
Práva a závazky obcí přešly na stát, jejich prostředky, hotovosti i vklady byly rozpočtovým příjmem
MNV v obci, která byla sídlem školy. Stát tedy převzal organizaci školské správy prostřednictvím národních výborů.

Rodičovské sdružení

Počátky rodičovského sdružení lze vidět ve výnosu ministerstva školství z roku 1930, ve kterém
doporučuje zřizovat rodičovské sdružení a který
obsahoval nástin činnosti a organizace sdružení.
Rodičovská sdružení byla ustanovena výnosem
ministerstva školství až v roce 1939 na školách
obecných, měšťanských i středních, na učitelských
ústavech, školách pro úchylnou mládež a na školách odborných. Zřizovaly se tedy pro každou jednotlivou školu. Členy rodičovského sdružení byli
členové učitelského sboru a rodiče dětí. O činnost
sdružení pečoval nejméně 5 členný rodičovský výbor, zvolený na valné schůzi rodičovského sdružení.
V Ratíškovicích bylo rodičovské sdružení ustaveno
23. března 1947.
Vydáním zákona o jednotném školství v roce
1948 byla reformována i činnost rodičovského sdružení. Hlavním úkolem Sdružení rodičů
a přátel školy (SRPŠ) dle § 76 bylo upevňovat jednotu výchovného působení školy a rodiny
ve výchově žáků v uvědomělé občany lidově demokratického státu. SRPŠ bylo právnickou osobou,
členy byli rodiče žáků školy, učitelský sbor a přátelé
školy. Orgány SRPŠ byly: členská schůze, výbor
a předseda (volený z řad rodičů). Členská schůze
se konávala nejméně jedenkrát za čtvrt roku, výbor
se scházel jedenkrát měsíčně.

1853 – První školní budova
První školní budova
Kronika obce (1918–1977) uvádí na str. 7,
že první škola v Ratíškovicích byla postavena ke
konci 18. století a podobala se obyčejné bídné
chatrči. Vedle ní stál chlév pro obecní býky, který měl jednu zeď společnou s obydlím učitelovým.
Zdi vystavěny byly ze špatných nepálených cihel,
takže se jednoho dne stalo, že býk rohy zeď prorazil a rodině učitelově dělal při večeři společníka.
Škola stála na témž místě jako nynější stará škola
(tj. budova č.p. 101, od 1. srpna 2008 bytový dům).
Stálého učitele zde nebylo, ale docházeli sem pomocníci z Dubňan, napřed Macek a pak Venclíček.
První usazený učitel v Ratíškovicích byl Karel Konvica, který zemřel 20. října roku 1831.

učoval. Konečně pan podkrajský se vší přísností
obci nařídil, že škola do konce října 1853 postavena býti musí.
Rozpočet
Rozpočet na novou školu obnášel 4921
zl. stříbrných, k čemuž císař František Josef I. přispěl obnosem 300 zl.
Stavba nové budovy
Dne 4. května byla stará budova školní rozbořena, 6. a 7. května kopány základy, 9. května
položen základní kámen, 15. listopadu budova
školní převzata a 16. listopadu 1853 od faráře

Nařízení stavby školy
Budova školní hrozila
sesutím, ale obec se ku
stavbě neměla, až na zakročení u pana podkrajského tento stavbu nové
školy obci nařídil.
Odpor proti tomu
Obec však v čele se
starostou
Františkem
Foltýnem čís. 20 se tomu
protivila, až pan podkrajský sám do Ratíškovic
přijel a školu zavříti dal.
Na to se učitel Jursa přestěhoval do domu Pavla
Sochora, kdež také vy-

Škola v ul. Dědina, vzadu věž kostela
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a zbytek zakoupených
pozemků věnuje se na
školní zahrádku a tělocvičnu. Zatím se má obec
postarati o prozatimní
učírnu, což tato slíbila.
Zatímní učírna
Zatímní učírna zřízena
byla pro třetí třídu v obecním hostinci s tou podmínkou, že stavba školní
budovy bude provedena
v roce 1886.
z Dubňan vysvěcena. Během stavby musel učitel
Jursa mnoho potupných nadávek přeslechnouti,
jelikož jej občané považovali za původce této stavby.
Dvojtřídka
Roku 1874 byla zdejší jednotřídní škola rozšířena na dvoutřídní a výpomocným učitelem ustanoven Josef Novák, který zde působil až do konce
roku 1877.
Trojtřídka. Stavba třetí učírny
V roku 1882 rozšířena byla zdejší dvojtřídní
škola na trojtřídní, ale obec opět k postavení třetí učírny přes četná nařízení se neměla. Konečně dostavila se 2. ledna 1883 do obce komise
– okresní školní inspektor Josef Hladík a ing. Jeřábek z Uh. Hradiště. Po dlouhém jednání sepsán
protokol, že obec přikoupí 3 sousední zahrádky od
Jana Macka, vdovy Antošové a Františka Kundraty
a místo staré budovy postaví novou jednopatrovou. Se stavbou započne se počátkem roku 1886
16
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Komise
V roce 1888, dne 19. července byla komise
pro schválení přestavby školy dle zhotovených
plánů. Schváleno a zažádáno o rozšíření školy
na čtyřtřídku.
Přestavba školy
Počátkem května 1890 přikročeno k přestavbě
školy. Dne 12. října odbývána komise za účelem
schválení a přejmutí nové budovy školní. Shledány
mnohé vady, které mají býti odstraněny.
Pobočka při II. třídě
V měsíci září roku 1904 došlo vyzvání,
aby obec zřídila pobočku při II. třídě následkem
přeplnění tříd. Místní školní rada ani obecní výbor se zřízením pobočky nesouhlasily. V říjnu
došlo nové vyzvání, aby se vyjádřili, souhlasí–li
s tím, aby se vyučovalo ve 4 třídách pěti učiteli. Ani
s tím nesouhlasili.

Výzva ke zřízení pobočky II. třídy.
V měsíci září roku 1904 došlo od c. k.12 okresní školní rady vyzvání na místní školní radu,
že následkem přeplnění tříd, zvláště třídy II.
má se zříditi při ní pobočka nebo se má vyučovati ve 4 třídách pěti učiteli. Místní školní rada
všemi hlasy proti hlasu nadučitele se usnesla,
že nesouhlasí se zřízením pobočky; podobně
vyjádřilo se i obecní zastupitelství a žádalo, aby
zůstalo vše tak, jak bylo. Na to v měsíci říjnu došlo vyzvání, aby se vyjádřili o způsobu druhém.
Ani s tím nesouhlasili, prý bylo z toho důvodu,
že na rok není naděje, že by se počet žáků zvětšil.
Poukázáno na to, že prý přijato na základě § II.
do I. tř. 18 žáků a pak prý, kde může býti vyučováno 80 žáků, nesejde už na tom, zda jest o 3 nebo
4 více, a vůbec členové místní školní rady naléhali
na správce školy, že má nechávati žáky v I. třídě
několik roků seděti, aby se vyšší třídy nepřeplnily.
Sezení bývala dosti bouřlivá a ze všeho viněn nadučitel.
Pobočka při II. a IV. třídě
V prázdniny roku 1905 došlo na místní školní
radu vyzvání, aby žádala o pobočky ve II. a IV. tř.
Po opětném vyzvání zaslala místní šk. rada zároveň s obecním představenstvem vyjádření, že si
nepřejí poboček a zároveň hned oznamují, že si
nepřejí ani vyučování ve 4 třídách s 5 učiteli, poněvadž by v zimě dítky musely na chodbě v mrazu čekati. Obecní zastupitelstvo mimo to uvádělo,
že teprve nedávno školu přistavovalo a má ještě
16000 K dluhu na školu a 3000 K na kostel, tak
žádá, aby ještě nebylo nuceno již zase teď školu
přistavovati.

Koncem měsíce října roku 1905 oznámeno c. k.
okresním školním radou v Hodoníně, že c. k. zemská školní rada schválila vyučování ve 4 třídách 5ti
učiteli; byla totiž zřízena při II. třídě pobočka. Zároveň vyzvána místní školní rada, aby se postarala
o 5tou místnost. Při sezení místní školní rady dne
5. února 1906 konaném zjistilo se, že není takové
místnosti v celých Ratiškovicích. Místnost taková
by se snad našla, avšak scházelo dobré vůle a trochu ráznosti ze strany předsedy místní školní rady.
Zřízení poboček
Poněvadž místní činitelé obecního představenstva a místní školní rada nepřáli si zřízení poboček
při II. a IV. tř., zdrželo se zřízení jich a počalo se
v r. 1906 vyučovati ve 4 třídách. Dne 19. září došlo
od zem. šk. rady povolení, aby při II. tř. byla pobočka ponechána, při III. tř. znovuzřízena a aby se
vyučovalo 6 učiteli ve 4 třídách. Zatimním učitelem
ustanoven Bohumír Černohlávek z Rohatce. Od
1. dubna 1907 učitelé Fr. Šelepa a Fr. Pecen přeloženi do Znorov a na jejich místa ustanoveni Josef
a Adolf Ptáček.

12 c. k. – císařsko-královský
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1910 – Druhá školní budova
1908
Již v dubnu 1908 byla místní školní rada několikrát vyzvána, aby předložila plány na novou
školní budovu. Konečně dány plány ku zhotovení staviteli Zachovi v Hodoníně. Ten vypracoval
3 náčrtky, obecním výborem jeden vybrán a staviteli uloženo zhotoviti plány a rozpočet. V obci
už byla dobrá vůle opatřiti materiál, ale čekali,
až budou plány hotovy.
Po mnohé urgenci po plánech žádal stavitel
Zach za prominutí, že plány posud nevyhotovil
a omlouval se, že 2 kresliči mu odešli na vojnu,
že však v týdnu již plány dohotoví a dodá.
Bylo původně zamýšleno, že část cihel na venek
aspoň opatří se lepších z Hodonínských cihelen,
aby byla stavba trvalejší, než následkem zpoždění
s plány je teď v Hodoníně nedostatek cihel a tak
myslím, že ze stavby zase pro tento rok nebude
nic.
1909
V měsíci lednu 1909 došlo na místní školní radu
od okresního školního rady vyzvání (už kolikáté),
aby zaslala plány na novou školní budovu. Na to
odpovídá míst. šk. rada, že plány sice jsou hotovy,
ale rozpočet 85.000 K, že se jim zdá vysoký, proto
má ještě se počkati, až chyba bude opravena (totiž
až rozpočet bude menší). Zase ovšem jen vytáčka,
aby se ještě letos nemuselo stavět.
Přes odpor obecního zastupitelství zažádal
míst. šk. rada v létě loňského roku o zásadní rozšíření zdejší 4třídky na 5třídku. Vyřízení toho došlo
16. února 1909. Tím se systemisují nově místa učitelská na 5třídce a sice:
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1 místo nadučitele
1 místo učitele I. tř.
1 místo učitelky I. tř.
1 místo učitele II. tř.
1 místo učitelky II. tř.
Dříve však než se vypíše konkurs na nové místo učitele, musejí se zaslati: stavební plány, komis. protokoly, seznamy učebních pomůcek, tělocvičného nářadí, že školní místnosti vyhovují
zákonitým požadavkům. Než však se toto vše
bude moci zaslati ještě mnoho vody uplyne a nebude–li obec ku stavbě donucena, sama z dobré vůle stavěti nebude a vždy nějakou vytáčku
si najde. Takovým způsobem tak brzy v Ratiškovicích 5třídky nebude.
1909
Dne 22. listopadu 1909 bylo nové šetření ohledně
nové budovy školní. Na několikeré vyzvání byly konečně náčrtky nové školní budovy zaslány ke schválení. Dle nich měl býti v nové budově byt pro nadučitele (ve staré budově měl se tento zrušiti a proměniti
buď v učebnu nebo byty učitelské) a 4 učebny. Jak
by toto bývalo bylo účelné, ukazovalo se nyní, kdy
jest v obci naprostý nedostatek bytů pro učitele, jelikož byty, které byly určeny pro svobodné učitele, jsou
zrušeny. Komisi nezdálo se tento náčrtek doporučiti,
poněvadž byty prý jsou tam zbytečny a pak stavba by
vyžadovala velkého nákladu. Na staveništi (naproti
obchodu p. Křížka – dnešní drogerie) bylo projektováno postaviti budovu školní, k níž dodá plány do
1. ledna 1910 stavitel z Uh. Hradiště a má obsahovati 4 učírny, sborovnou, kabinet, malý pokojíček pro
školníka pro pobyt v čas vyučování, dřevěné záchody
přízemní oddělené, dvůr, studni a letní tělocvičiště.

1910
Ku konci února zaslány byly od stavitele z Hradiště plány na novou školu, načež byly odeslány
okr. škol. radě ke schválení.
1910
Koncem května začalo se konečně se stavbou
nové budovy školní. Stavba nové budovy zadána byla staviteli J. Slavíčkovi z Hodonína, který
slíbil, že stavbu provede do 1. září t. r. Rozpočet
na ni obnášel 40.000 K se vším zařízením.
1910
Koncem měsíce září byla nová školní budova
dokončena a dne 9. října slavnostně vysvěcena.
Kolaudace nové školy provedena dne 16. října. Při
tom shledány některé nedostatky, které stavitel slíbil v krátkém čase odstraniti. Vyučovati se v ní začalo 1. listopadu 1910, a sice třídy II.a, II.a a IV.b.
1951
Dne 26. března 1951 byla provedena ve zdejší obci u našich občanů dobrovolná sbírka pro
zakoupení rozhlasového zařízení v místní Nové
škole (nyní střední škola). Sbírku provedli členi
Místního národního výboru zdejší obce, povolena Okresním nár. výborem v Hodoníně. Zdejší
občané přispěli na tuto sbírku podle možnosti,
někteří darovali po 20, 50 až 100 Kčs. Celkový výsledek činil 30.000 Kčs. A tak naší střední
škole se tak dostalo možnosti poslechu pravidelných relací určené pro naši školní mládež,
vysílané čs. státním rozhlasem. Iniciátorem pro
zařízení rozhlasového zařízení na střední škole byl František Šedivý, t.č. ředitel střední školy,
bytem v Hodoníně. Rozhlasové zařízení, které
bylo zakoupeno s výnosu sbírky místních obča-

nů 30.000 Kčs a pak za práci vmontováním, stálo celkem 48.000 Kčs.
1952
Během června 1952 bylo započato s přístavbou
záchodů (ve škole u drogerie). Stavbu prováděl
okresní stavební kombinát z Hodonína, jenž po vyčerpání povolených 141.000 Kčs stavbu zastavil.
Bude dokončena v příštích letech.
1958/59
Ještě během měsíce října 1958 byla z učebny
v novější školní budově (u Jansového) zřízena dílna pro ruční práce. Z bývalého kabinetu zřízena
strojovna a ze sborovny zřízen sklad materiálů.
V listopadu byla z učebny v přízemí téže školy vybudována nouzová tělocvična se šatnou v bývalé
ředitelně. Do tělocvičny byly položeny parkety.
1973/74
Ve spolupráci s MNV se podařilo zajistit zbudování
ústředního topení ve školní budově u drogerie, které
v červenci 1974 instaloval n.p. Strážnice. Spolu s výstavbou nového komínu, který bylo pro toto topení nutno postavit, stálo ústřední topení téměř 70 tisíc korun.
1974/75
V měsíci prosinci 1974 a lednu 1975 se podařilo
ve spolupráci s odborem školství ONV, MNV a stavebním oddělením patronátního závodu Pomocných
provozů v Ratíškovicích provést vnitřní rekonstrukci
školní budovy u drogerie za více než 200 000 Kčs.
Byla provedena výměna dlažeb na chodbách, položení nových podlah a gumolitů ve třídách, výměna
dveří ve třídách, oprava schodiště, zhotovení nového
zábradlí, obložení sociálního zařízení a další práce.
Rekonstrukce byla provedena v rekordně krátkém
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Původní návrh půdorysu staré školy u drogerie z roku 1908

čase díky velkému pochopení vedoucího stavebního
oddělení soudruha Malovaného, stavebního technika soudruha Vacenovského Františka a celé party
zedníků pod vedením soudruha Antonína Holečka.
V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout ochotu místních malířů a natěračů, kteří provedli brigádnicky
celkové vymalování a nátěry ve škole. Práce byly
ukončeny dne 23. 1. 1975. Od 24. 1. 1975 byl zkušebně zahájen provoz ve škole. 3. 2. 1975 byla škola
slavnostně otevřena za přítomnosti vedoucího odboru školství s. Antonína Seménky, okresního školního
inspektora soudruha Pavla Čecha a dalších funkcio20
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nářů místních orgánů. Po dobu rekonstrukce byli žáci
vyučováni v budově nové školy – směnné vyučování.
1981/82
11. – 12. 1. 1982 byla provedena výměna kotlů ústředního topení ve školní budově u drogerie.
Provedl OPS Strážnice ve spolupráci se SRPŠ a
patronátním závodem Pomocné provozy.
1993/94
Byla provedena generální oprava elektroinstalace na staré škole za celkovou částku 110.000 Kč.

1958 – Třetí školní budova
1957/58
Radostnou událostí v životě obce bylo započetí
stavby nové školní budovy, o jejíž vybudování usilovali
občané již od r. 1945. S hloubením základů bylo započato v prosinci 1957. Ačkoliv stavba byla plánována
na dobu delší jednoho roku, podařilo se pracovníkům Pozemních staveb kraje Gottwaldov splnit závazek a dokončit stavbu za 8 měsíců. 30. srpna byla
provedena kolaudace školní budovy.
1958/59
Důležitou a radostnou událostí pro celou obec
bylo postavení a otevření nové školní budovy.
Se stavbou v trati „Padělky za humny“ bylo započato v lednu 1958. Stavbu
prováděly Pozemní stavby Gottwaldov, okresní
správa Kyjov. Stavba probíhala v rychlém tempu a
během osmi měsíců byla
dokončena do té míry, že
dne 30. srpna mohla být
provedena kolaudace novostavby. Této kolaudace se zúčastnili: za KNV
Gottwaldov s. Třasoň,
za ONV Hodonín s. Jos.
Ručka, s. Štěpán Tomek
a s. Novák, za MNV Ratíškovice s. Vojtěch Macek,
předs. MNV, s. Hynek
Bařina, tajemník MNV,
s. Ant. Koplík, náměstek
předs. MNV, za projekční Osmiletá střední škola

složku s. inženýr Nezval a s. inž. Sláma, za Pozemní stavby Gottwaldov s. Lad. Svoboda, s. Kozina,
s. inž. Zajíc, s. Horák a s. Lad. Bír, za GIBOV Gott�����
waldov, st. správa Hodonín, s. Buchtík, s. Jagoš
a s. Gajdoš, za školu s. Jar. Beránek, řed. školy.
Zjištěné drobné závady a nedodělky, které neměly
vliv na převzetí, byly odstraněny v měsíci září 1958.
Na škole se totiž nemohlo zatím učit, ježto nebyly
dodány lavice pro žáky. Na osobní urgenci ředitele
školy v závodě ve Vysoké na Kysucem byla dodávka urychlena a 4. 10. byly lavice dodány, takže
mohlo být započato s přípravami na slavnostní otevření školy.
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Letecký snímek areálu školy (orthofotomapa)

Slavnostní otevření nové školní budovy bylo
provedeno dne 12. října 1958, jak zřejmo z přiloženého odznaku. K slavnosti byl pozván i ministr
školství a kultury s. Dr. František Kahuda, který vyslal za ministerstvo školství s. Císaře. Tento měl při
slavnosti hlavní projev. Ministr školství i náměstek
předsedy vlády s. Václav Kopecký a s. inž. arch.
Miroslav Hučko, náměstek ministra školství a kultury, poslali k slavnostnímu otevření, na něž byli
pozváni, blahopřejné dopisy.
Slavnost sama započala v 10 hod. průvodem
od budovy MNV k novostavbě školy. Průvodu se
22
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zúčastnila všechna školní mládež a snad všichni občané Ratíškovic.
Průvod byl skutečně
mohutný. Na dlážděném
prostranství před bočním vchodem do budovy byly všichni účastníci
přivítáni předsedou MNV
s. Vojtěchem Mackem.
Následoval hlavní projev
s. Císaře, zástupce MŠK.
Kulturní vložku po projevu obstarali žáci školy
a Slovácký krúžek z Ratíškovic.
Následoval kratší projev okresního školního
inspektora s. Štěpána
Tomka. Po předání klíčů
předsedovi MNV promluvil ředitel školy o tomto
významném aktu v dějinách obce a poděkoval
pracovníkům Pozemních
staveb za jejich obětavou a rychlou práci. Pionýři pak slíbili, že si budou

Slovácký krúžek a cimbálka při otevření školy 12. 10. 1958 - dole zleva Kotásek Stanislav (zv. Jáchym), Mokráš Lubomír, ?, Foltýn, Hadač
Ladislav, Gajdík Josef, Urbánek Antonín, ?, Bařina Tomáš (zv. Tomša). Nahoře zleva ?, Kadlčík František, Macková Anežka pr. Urbánková, Měchura Stanislav, Koplíková Marie pr. Machálková, Kalivoda Karel, Hrbáčková Josefa pr. Příkaská, Příkaský Josef, Příkaská Emilie
pr. Hnilicová, Příkaský Vojtěch (zv. Vojtíšek), Balgová Lenka pr. Koplíková (zv. Petřákova), Macek František (žen. mimo), Frolec Václav
(zv. Vena, žen. Brno).

nové budovy vážit a že budou pomáhat při dalším
zvelebení školy a obce. Po zahrání hymny a fanfár odebral se předseda ONV k hlavnímu vchodu,
aby přestřihl pásku, kterou drželi 2 pionýři. Následovala prohlídka novostavby účastníky slavnosti a po
ní slavnostní oběd na svobodárně dolu „Tomáš“
pro pozvané hosty. 13. října 1958 bylo v nové školní budově zahájeno vyučování.
Dne 2. července 1959 zaslal ředitel školy Jaroslav Beránek krajské plánovací komisi v Gottwal-

dově zprávu o údajích, týkajících se novostavby
v tomto znění:
1. Projektant školy: Státní projekční ústav Gott�����
waldov.
2. Celkový stavební náklad: 2 069 000 Kčs (dle
sdělení generálního investora v Hodoníně).
3. Náklad na třídní zařízení: nábytek do jedné
třídy byl pořízen nákladem 5 400 Kčs.
4. Náklad na žákovské místo: 5 200 Kčs (pouALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“
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ze učebnové části; poměrná částka z nákladu
na budovu + poměrná částka ze zařízení jedné učebny na jednoho žáka).
5. Náklad na žákovské místo (při škole kompletně vybavené stravováním, tělocvičnou i družinou): nelze udat, jelikož toto zařízení u školy
není.
6 Celkový obestavěný prostor: 7 908 m3,
		 na žáka: 19 m3,
		 cena za 1 m3 obestavěného prostoru (nad terénem): 262 Kčs
7. Stručný popis vybavenosti: ústřední topení,
elektrické osvětlení, elektrické hodiny, 5 kabinetů, laboratorní pracovna s rozvodem elektřiny, plynu a vody k pracovním stolům, bateriový domek, šatny ve výklencích na chodbách,
13 učeben + 2 učebny získané z plánované
klubovny se skladem a dílny se skladem, ředitelna, sborovna a malá místnost pro školníka.
8. Plocha po zemku: 2,60 ha13
9. Procento zastavěné plochy pozemku: 2,8%
10. Procento využití plochy pozemku:
		 budova
2,8 %
		 hřiště
14,0 %
		 pokusné pole
7,0 %
		 chodník, dvůr
6,0 %
		 sad
25,0 %
		 okrasné plochy
45,2 %

11. Převládající konstrukce: železobetonová
12. Datum započetí stavby: 1. ledna 1958
13. Kolaudace provedena 30. srpna 1958, do provozu uvedena 12. října 1958, jelikož nábytek
do tříd (lavice) byl dodán až koncem měsíce
září a počátkem října.
14. Projektový ústav, který vypracoval dokumentaci: Státní projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic v Gottwaldově) dle sdělení
s. Buchtíka, investora v Hodoníně).
Budova má dvě poschodí a je v ní umístěno
15 učeben, laboratorní pracovna, 5 kabinetů, ředitelna, sborovna a místnost pro školníka. Ústřední topení bylo zapojeno 22. října. Do učeben a laboratorní
pracovny byl zaveden rozhlas. Signalisační zařízení
provedl podnik Elektročas Brno. Na vnitřní vybavení
školy věnoval KNV Gottwaldov 80 000 Kčs.

13 V současné době je celková plocha pozemku 2,372 ha, zastavěná plocha zaujímá 0,198 ha.
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Nová škola. Pořízeno 27.5.1960 pro ČTK.
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1971 – Tělocvična
14. 2. 1967 se zúčastnil ředitel školy Jaroslav
Beránek jednání komise na MNV, kde byla projednána otázka projektu tělocvičny, která bude postavena v akci Z. Přítomen byl projektant s. inž.
Dostál. Na návrh ředitele školy bylo rozhodnuto,
aby v objektu tělocvičny byla umístěna i dílna pro
pracovní vyučování. Budou tak získány pro vyučování ve staré škole u drogerie 2 učebny a bude
možno odstranit směnování tříd.
16. srpna 1967 bylo provedeno vyměření základů pro stavbu tělocvičny, s jejíž stavbou bude započato v září. Vyměření provedl inž. Sum za účasti
zástupců MNV, stavební komise a ředitele školy.

Stavba tělocvičny - rok 1968
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Ve šk. roce 1967/68 úspěšně pokračuje stavba
tělocvičny, takže do zimy r. 1968 bude se vší pravděpodobností provedena stavba v hrubém zdivu
a zastřešena. Žáci 6. – 9. postupného ročníku vypomáhali v některých vyučovacích hodinách prací
na pozemku a na stavbě také. Jednalo se o práce,
při nichž nehrozilo nebezpečí úrazu. Tělocvična
byla během prázdnin roku 1969 zastřešena.
Ve šk. roce 1969/70 bylo pokračováno v dostavbě tělocvičny. Prováděny byly hlavně vnitřní instalace elektrického vedení, telefonu, rozhlasového
zařízení a topení, zatímco zedníci omítali, obkládali
stěny umýváren, kladli podlahu apod. Podle průběhu prací se dá očekávat,
že tělocvična začne sloužit svému účelu již v roce
1970.
1. 3. 1971 byla provedena kolaudace nově
zbudované
tělocvičny.
Zápis o kolaudaci předán
o prázdninách novému
řediteli školy.
7. 3. (1971, neděle) bylo provedeno ve
14 hodin za účasti
asi 500 občanů slavnostní otevření tělocvičny.
Jako hosté byli přítomni
s. Marek, s. Josef Kubíček a s. Tesaříková
z ústředního výboru české tělovýchovné organisace, s. Dr. Josef Volenec a s. Lubomír Balcar

Rok 1968, výstavba tělocvičny - u míchačky v bílém Bařina Hynek
(předseda MNV)

Staveniště tělocvičny, vzadu domy v ul. U Jezérka.

z úřadu české vlády – skupina pro tělovýchovu
a sport, br. František Toman, místopředseda České
národní rady (místní rodák), s. František Příkaský,
místopředseda ONV, s. Josef Král, předseda školní
a kulturní komise ONV a s. Mikl, tajemník okresního výboru české tělovýchovné organisace.
Po zahrání Písně práce místními hudebníky
přednesl slavnostní projev předseda MNV s. Bařina, který zhodnotil práci občanů na výstavbě tělocvičny a vyzval je k další pomoci při zajišťování
budovatelských úkolů v obci. Po něm promluvil
s. Marek o významu tělovýchovy pro naši mládež.
Nato bratr František Toman přestřihl po kratším
ocenění práce občanů pásku, kterou drželi 2 pionýři, a zahájil otevřením budovy tělocvičny prohlídku.

V 16 hodin byla uspořádána menší slavnost
v sále ZK Doly Ratíškovice. Na této slavnosti pohovořil v úvodu předseda MNV o průběhu výstavby,
ocenil po zásluze práci brigádníků i práci stálých
pracovníků z řad důchodců a předal patnácti z nich
v upomínku čestné uznání a menší peněžitou odměnu. Po slavnostním aktu, jehož se zúčastnilo
asi 120 pozvaných pracovníků na stavbě tělocvičny a hostů, bylo podáno přítomným malé občerstvení, po němž následovala volná zábava.
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2007 – Čtvrtá školní budova
„Máme pohádkovou školu! – Krásně barevně vyvedenou, ve čtvrtek 30. srpna slavnostně
otevřenou!“ Tímto výstižným mottem uvedla kronikářka obce Marta Kordulová svůj zápis do obecní kroniky (2005-2007), aby ti, co už vyšli, litovali,
že už v této škole nemohou pokračovat.
Fakta o starších budovách ale hodně říkají. Budova, kde byla školní jídelna, školní družina a dvě
třídy, byla postavena v roce 1853. Škola u drogerie byla postavena v roce 1910, tzv. „nová škola“
byla postavena v roce 1958. Když to tak dáme
dohromady, bylo nutno shromáždit žáky do jedné
budovy, ale i zkvalitnit výuku na současné nároky.
Podstatné bylo i to, že žáci museli chodit na obědy
přes frekventovanou silnici. Důvodů „PRO“ novou
přístavbu bylo pochopitelně na desítky.
Slavnostní otevření nové přístavby ZŠ
Ten den byl stanoven na čtvrtek 30. srpna 2007,
15.00 hodin. Do zdravice hostů obecní kroniky napsala výstižně ing. Bc. Anička Hubáčková, která
se podstatnou měrou zasloužila o získání finančních prostředků na přístavbu ze státního rozpočtu,
že: „Ještě nikdy nebylo tolik žáků o prázdninách
ve škole, jak dnes, a s takovou radostí.“ „Lidí se sešlo skoro jako na hodech a tak to má být“ – napsal
RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí.
Počasí přálo, zaznělo hodně pěkných slov
a nechyběl kulturní program. Všichni byli dojati,
protože „je více jak samozřejmé, že základní škola
je nejdůležitější institucí v každé obci, neboť nás
všechny připravovala či právě připravuje naše děti
na celý život. Bez vědomostí, dovedností a návyků
bychom nedokázali téměř nic, byli bychom ztraceni
ve světě informací, nemohli bychom dále studovat,
28
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pracovat, vykonávat jakoukoliv odpovědnou funkci“, jak zdůraznil a napsal ve zdravici ředitel školy
Josef Hanák, a ve svém slavnostním příhovoru
dále uvedl: „Vzhledem k tomu, že stále více lidí mi
často kladlo otázku, co vůbec obec přinutilo pustit
se do tak velké stavby, pak je třeba říci, že nezbytnost postavit novou budovu se datuje do období někdy před 15 lety, kdy podle nových právních předpisů začala nedostačovat školní kuchyně (provoz
kuchyně a jídelny bohužel neodpovídal současným,
stále přísnějším hygienickým předpisům, základy
budovy byly nadměrně vlhké atd.), šatny byly stále
na chodbách, učilo se ve třech budovách a provozní náklady se stále zvyšovaly. Jednodušeji řečeno
– provoz tří budov se jevil ekonomicky, technicky
i pedagogicky neefektivní a neúnosný. Proto považuji za zcela zásadní právě teď a na tomto
místě veřejně poděkovat:
– Zastupitelstvu obce i Radě obce Ratíškovice za
to, že podpořili a následně schválili tak náročný
projekt, přestože je zatížen nemalým finančním
úvěrem
– starostovi i místostarostovi obce za každodenní
přátelskou spolupráci při realizaci tak rozsáhlé
investice
– firmě MSO servis Kyjov, která velmi pozitivně
a vstřícně reagovala na všechny možné požadavky ze strany vedení základní školy a snažila
se o zdárný průběh celé stavby. Dovoluji si podotknout, že stavba měla dle mého soudu velmi
klidný a kreativní průběh, založený především
na dobré oboustranné komunikaci. Nutno ještě
dodat, že architektonické řešení přístavby školy
je dílem ing. arch. Radka Ryby z firmy Projektis
Kyjov.

– ing. Petru Rašticovi, jenž se z pozice stavebního dozoru velmi zodpovědně a nadstandardně
snažil celou stavbu uhlídat
– všem pedagogům a žákům, že se po celý školní minulý rok vydrželi učit i přes nadměrný hluk
zbíječek či těžké techniky a všechna technická
omezení, která se v průběhu stavby vyskytla
– děvčatům uklízečkám za nikdy nekončící úklid
i neškolního nepořádku
– a nakonec největší dík patří panu školníkovi –
Zdeňkovi Koplíkovi, na němž až do dnešního
dne ležela veškerá tíha spolupráce s pracovníky stavební firmy a základní školy. Zdeněk byl
po celou dobu výstavby mým styčným důstojníkem, neboť nejlépe zná každé místo stávající
budovy a tělocvičny a bez něhož bych byl jakožto úředník zcela ztracen, a na rozdíl ode mne se
u toho fyzicky – doslova a do písmene – nadřel.
Zdeňku, díky moc za tvoji obětavost a mimořádný zájem dotáhnout společné dílo do zdárného
konce.“

Přístavba nového pavilonu školy byla počáteční a nejpodstatnější částí celkové rekonstrukce základní školy, neboť součástí výstavby byla i
kompletní rekonstrukce spojovacího krčku do tělocvičny – požárního schodiště. Již v prosinci 2007
získala budova „nové“ školy i tělocvična nová okna
a do 30. srpna 2008 bylo dokončeno zateplení a
škola byla opatřena novou sedlovou střechou.
Přístavba základní školy, co do objemu finančních prostředků, se zařadila mezi největší investice
v historii obce. Při otevírání přístavby se náklady
blížily k částce 52 miliónů korun.

Staveniště přístavby 16. prosince 2006

Staveniště přístavby 1. dubna 2007
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Ze života školy
1832
Školné obnášelo za žáka 1 zlatý šajn14 a 1 pecen
chleba, k čemuž měl učitel příspěvky, které si musel vytloukati dům od domu: na Blažeje, o Vánocích koledu a o Velikonocích vejce. Jelikož služné
bylo malé a budova školní v pramizerném stavu,
nehlásil se nikdo o místo učitelské ve zdejší obci.
Bylo tudíž dubňanskému učiteli Antonínu Mainclovi
nařízeno, aby svého pomocníka Františka Jursu do
Ratíškovic posílal, kterýžto až do prázdnin r. 1832
denně do Ratíškovic chodil. V tom čase se budova
školní poněkud opravila.
Byt učitelův
Učitelův byt pozůstával z jedné světnice, kteráž
měla jedno malé okénko na ulic a jedno do zahrádky. Podlaha hliněná, strop z rozštípaných trámů
tzv. hontů, zdi z klád omazaných blátem a škola
slámou pokrytá.
Učitel Fr. Jursa
Po opravení školy místo učitele vypsáno a dáno
Františku Jursovi, který s dříve uvedeným služným
musel žíti i s rodinou až do roku 1866.
1897
Dne 5. ledna 1897 vyloučen byl ze 4. třídy žák
J. S. pro značné a stále se opakující krádeže.
1897
Prvním březnem roku 1897 byl dán bývalý nadučitel František Hlaváček na odpočinek z ohledů zdravotních. Týž nedovedl za svého 18 letého

působení ve zdejší obci získati stavu učitelskému
vážnosti svým příkrým vystupováním proti obci, duchovnímu a podřízeným učitelům. Žil v neustálých
svárech a bude dlouho trvati, než lidé zdejší zase
škole příznivější se stanou. Frant. Hlaváček zůstal
i nadále v Ratíškovicích, poněvadž jeho dcera dostala zde místo poštovní expedientky.
Nadučitel František Hlaváček zemřel dne
13. června 1898. Pohřeb se konal za valného účastenství okolních i vzdálenějších učitelů. Nápadnou
při pohřbu byla netečnost obecního výboru; dostaviť se na pohřeb celkem dva výboři. Byla ovšem
toho dne odbývána volba obecního výboru, avšak
volba dala se snadno odložiti až po pohřbu. Již
z toho viděti, že obyvatelstvo nestojí k učitelstvu
v poměru přátelském.
1897
V březnu roku 1897 odchází nadučitel Frant.
Jursa do pense a na jeho místo ustanoven učitel
z Týnce František Hlaváček. Při odchodu do pense byl Jursovi odevzdán obcí čestný diplom a stříbrné jídelní náčiní pro jednu osobu a slavnostně
z obce v průvodu odvezen, při čemž mu bylo děkováno starostou Janem Zemánkem, Antonínem
Jungmannem a školní mládeží za 47 leté horlivé
působení ve zdejší obci.
1897
Jako nový nadučitel stal se František Mlčoch,
který dříve působil v Kuželově na Strážnicku. Přistěhoval se do Ratiškovic dne 1. dubna; byl slavnostně uvítán školními dětmi, výborem obecním,

14 Šajn – papírové peníze vydané roku 1811 při rakouském státním bankrotu, které se vyměňovaly za znehodnocené bankovky v poměru 5 zlatých
za 1 šajn nové vídeňské měny.
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pp. učiteli. Všichni přišli mu naproti s hudbou v čele
až na konec vesnice, když jej uvítal napřed jeden
žák, pak za učitelstvo p. uč. Novotný a za obec pan
starosta. Když na to nový nadučitel krátce poděkoval, ubíral se s průvodem do školní budovy.

Co zatím dleli žáci ve škole, rozdávány tehdejším starostou Zemánkem Petrem pamětní peníze
vysloužilým vojákům. Pro žáky objednala sl. obec
Ratiškovská na památku císařského jubilea úhledné obrázky J. V. císaře pána.

1898
Dne 8. července oslavil zdejší čtenářský spolek 50tileté jubileum Jeho Veličenstva císaře pána
a zároveň jubileum Palackého. Večer před tím
páleny na okolních vyvýšeninách ohně, ráno byl
budíček a odpoledne uspořádán výlet do „Olší“
za Ratíškovicemi.

1900
V měsíci květnu vypršelo 6tileté období místní
školní rady; byla tedy obnovena a sice: Gajdík Jos.
po 6tiletém působení jako předseda místní školní
rady odstoupil a na místo něho zvolen zastupitelstvem obecním nový člen Příkaský Cyril. V sezení
místní školní rady odbývaném dne 10. června byl
zvolen předsedou Zemánek Petr (zároveň starosta
obce), místopředsedou Kadlčík František, ostatní
členové Mlčoch František (nadučitel, zapisovatel),
dp. Vojtěch Karel (farář), Příkaský Cyril.
Dřívější místní školní rada jednala se školou velmi po macešsku; na školu nebylo nikdy peněz, nechtěla povoliti ničeho na učební pomůcky a školní
knihovnu, ba zdráhala se vykonati i to co jí bylo
sl. c. k. okresní školní radou nařízeno jako zřízení letní tělocvičny, skříně do školy, zvonku a pod.
Nynější místní školní rada jest jen málo změněna
a ve větší přízeň ku škole doufati nelze.

1898
Začátkem prosince se konalo 50tileté jubileum panování našeho císaře pána i v naší obci
způsobem okázalým. Večer dne 1. prosince bylo
osvětlení domů a hudba hrála národní hymnu
a jiné kusy. Den 2. prosince, ač byl pátek, byl skutečným svátkem. Všecky zdejší spolky a školní mládež se svým praporem vedena sborem učitelským
do chrámu Páně o 9. hod.; tam sloužena slavná
mše svatá, po které se zpívala píseň „Te Deum“.
Na to školní dítky vedeny zpět do školní budovy,
kdež se shromáždily v učírně I. třídy a nadučitel jim
podal krátký a srozumitelný nástin života Jeho Vel.
císaře pána, ku konci pak vybídl je, aby provolali
císaři pánu třikrát „Sláva“. Zazpíváním pak I. sloky
císařské hymny slavnosť skončena.
Domů
297

Přítomno
mužů
žen
714
823

Domácí
m.
ž.
580 667

Cizí
m.
ž.
143 160

1900
Dne 31. prosince 1900 bylo provedeno sčítání
lidu a výsledek byl následující:

číst i psát
1109

Umí
jen číst
8

neumí
413

Israel.
m. ž.
5
6

Nepřít.
m. ž.
7
5
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Všichni řeči české.
Provozoven bylo: 22, pol. hosp. 185.
Dobytka napočítáno:
Koně
52

Hovězí
501

Vepři
344

Včely
45 úlů

Slepice
2020

1901
V únoru onemocnělo mnoho dětí na osýpky. Též
i školní dítky, zvláště v I. třídě onemocněly a proto
byla I. třída od 13. do konce měsíce února zavřena.
1901
Dne 24. listopadu byla zde konána poučná přednáška pro lid z hospodářské lučby. Přednášel profesor české realky z Hodonína p. Kopa. Na to promluvil o důležitosti české realky v Hodoníně učitel
z Hodonína p. Mucha.
Návštěva byla četná, zvláště dorost byl hojně
zastoupen, avšak pravou příčinou, že tak hojně
mládeže se dostavilo, byla okolnosť, že měla býti
v tu neděli taneční zábava na místě, kde se konaly
přednášky; proto sešli se k taneční zábavě a když
už tam byli, zůstali i na přednáškách.
1902
Dne 12. července opatřena školní budova nápisem nad vchodem, kterého posud postrádala.
Při té příležitosti dala sl. obec přemalovati byty učitelů, a to malou světničku a kuchyň nadučitele, pak
byty podučitele Kadláčka a učitelky Šelepové. Podučitel Krybus si nepřál svůj byt vymalovaný, proto zůstal tak. Výlohy za malování 44 K zaplatila částečně
obec, 82 K a zbytek 12 K doplatili svrchu jmenovaní.
15 Tovarych - výdělek
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Husy
351

Kachny
54

Kozy
19

Jiná drůbež
2

1903
Na přání důstojného pana faráře mají školní dítky dnem 1. května, počínajíce v letních měsících
školní mši, a to vždy v pátek o ¼ na 8. V ten den
vedeny jsou vždy za dozoru některého učitele do
kostela.
1902/3
Zdravotní stav žáků v tomto roce byl celkem dobrý; nebylo na zdejší škole žádných epidemických
nemocí. I návštěva školy se v tomto roce zlepšila;
avšak příčina toho byla asi ta, že na hodonínském
poli bylo málo řepy pěstováno a tím způsobem nemohli, i kdyby chtěli, žáci jíti na tovarych.15
1906
Dne 20. února přistěhoval se do Ratiškovic nový
pan farář Josef Celý z Miloviček u Mikulova. Byl
přivítán slavnostním způsobem; dorostlí hoši jeli
na koních naproti až na nádraží v Rohatci, ostatní
lid i školní mládež očekával jej na začátku vesnice,
kde byla postavena slavnostní brána. Tu byl přivítán správcem školy, starostou a družičkami. Měl
jej též přivítati krátce jménem žáků Zemek Pavel,
žák IV. třídy, který však odřekl tak učiniti, poněvadž se mu zdálo vítání krátké a on si přál nějakou
½ hodinovou řeč.

1906
Dne 28. června byly dítky přítomny v Rohatci
na nádraží v době, kdy tudy jel Jeho Veličenstvo
císař pán do Moravské Ostravy.
1906/07
V tomto školním roce byl při zdejší škole povolen hospodářský kurs pro mužskou mládež škole odrostlou. Vyučovalo se v zimních měsících
- listopadu, prosinci, lednu a únoru. Přihlásilo se
16 chovanců. V kursu tom vyučovali učitel Fr. Šelepa hospodářství, učitel Fr. Pecen počtům a písemnostem. Správu kursu vedl nadučitel sám.
1907
Dne 8. ledna navštívil zdejší školu c. k. okresní
školdozorce a při inspekci IV. tř. shledal, že třídní učitel Fr. Pecen nemá dostatečný počet úkolů.
Byl důtklivě napomenut, aby je dával pravidelně.
Dne 19. března opět přišel c. k. okresní inspektor
a shledal, že učitel Fr. Pecen zůstal s úlohami opět
pozadu a ty které dal, nebyly opraveny. Zároveň
poznal, že týž učitel nevyučoval děvčata měřičství;
učitel omlouval se, že na rozvrhu hodin nebylo pro
děvčata měřičství vyznačeno.
1907
Od 1. dubna jsou učitelé Fr. Šelepa a Fr. Pecen ustanoveni do Znorov a místa jejich obsazena učiteli Josefem a Adolfem Ptáčkem ze Znorov.
(Odcházející učitel Fr. Šelepa byl sice dobrým učitelem, avšak příliš domýšlivý a od nikoho nepřijal
poučení. Fr. Pecen byl mírnější, avšak úkolů nedával prý ze vzdoru, že nebyl na podzim pro méně
přiměřený prospěch ve škole připuštěn ke zkoušce
způsobilosti učitelské.)

1908
Na jaře v roce 1908 sbíraly dítky zdejší školy
vajíčka bource prstýnčitého a bekyně velkohlavé.
Sbíraly velmi pilně a ve 3. a 4. třídě nasbíráno již
asi 30.000 prsténků a okolo 3 litrů vajíček bekyně
velkohlavé. Teplem ve třídách začaly se housenky
líhnout a tu je třídní učitelé spálili. Potom začalo
sbírání nanovo a nasbíralo se přes 25.000 prsténků a něco vajíček bekyně velkohlavé, za což vyplatila zemědělská rada v Brně odměnu 25 K 80 h.
Zprvu projevila místní obec ochotu platiti za sebraná vajíčka, pak zdráhala se slib svůj splniti a také
jej nesplnila.
1908
Pro školní rok 1908/9 pobočky opět povoleny, ale pro nedostatek místností vyučováno opět
6 učiteli ve 4 třídách.
1909/10
Školní budova není posud rozšířena, a proto musí se zase vyučovati 6 tříd ve 4 učebnách.
Že tím kázeň školní a vyučování trpí jest na bíledni;
zároveň však trpí tím i zdraví žáků a učitelů, když
hned po vyučování jedné třídy nastoupiti má v nevětrané místnosti jiná třída.
Následkem nepříznivých poměrů v učírnách
onemocněli v tomto roce 2 učitelé a sice učitel Adolf Ptáček měl pro churavost dovolenou
od 1. října do vánoc. Po vánocích pak ochuravěla učitelka slečna Josefa Nelepová, dostala dovolenou do 25. února. Vyučování za ně opatřuje
se suplováním ostatních učitelů posud zdravých –
jak dlouho při takové práci zůstanou – je jiná otázka.
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1914
Dne 7. září byla vyřízena žádost dosavádního nadučitele Františka Mlčocha, dle níž byl dán
do pense pro churavost. Zatímním správcem školy
stal se učitel František Šelepa.
1914
Při odvodech mužů 28 – 42 letých uznáni
za schopné též učitelé zdejší školy a sice Šelepa
František a Hubert František.
1914
Když po 1. listopadu začalo do vyšších tříd více
žáků choditi byly–by V. třídy přeplněné, proto přihlásil se pensionovaný nadučitel Fr. Mlčoch dobrovolně znova do školní služby; nabídka jeho byla přijata
a od 11. listopadu vyučoval zase ve III. tř. Pátá třída
byla pak od IV. oddělena; a poněvadž bylo i třeba
v domácnosti pracovních sil, bylo dovoleno silnějším žákům pomáhati rodičům při polních a domácích pracích, kteréhož to výhody žáci hojně užívali.
1915
Dne 15. ledna byl k činné vojenské službě povolán učitel František Hubert a 15. února zatímní
správce František Šelepa. Správu školy převzal
zase bývalý nadučitel Fr. Mlčoch. Vyučování zařízeno bylo tak, že I., II., III. a IV.a třídy byly vyučovány normálně s omezeným počtem hodin, IV.b
a V. tř. rozděleny dle pohlaví a chlapce vyučoval
učitel Jan Mikl, děvčata vyučována suplováním
učitelek nižších tříd.
1915
Dne 1. října 1915 nastoupil na zdejší školu
v úřad správce školy dosavádní nadučitel v Kosticích u Břeclavi Alois Fiala.
34
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Autor textu kroniky (1884–1953) dále uvádí: Jako
zvláštnost v osudu poznamenávám, že jmenovaný
nadučitel téhož roku žádal o uprázdněné místo nadučitele zde v Ratiškovicích a pro uznané 15ti leté
záslužné působení vlivem příznivců svých, tehdejšího c. k. okresního hejtmana urozeného pana barona Friesa a slov. pana okresního inspektora Klvaně, byl pro toto místo též určen. Popudem však
zdejšího učitele Šmilauera protestovali zástupcové
obce proti ustanovení nadučitele Fialy z toho důvodu (prý!), že má za ženu dceru evangelického
faráře. Současně uprázdnilo se úmrtím nadučitelské místo v Kosticích, a tak poslán Fiala místo
do Ratiškovic do Kostic. – Tu působil plných
18 let.
Z místa svého byl poslán z moci praesidia c. k.
okresní školní rady v Hodoníně náhle a poručeno
mu ve 4 dnech na novém místě v Ratiškovicích nastoupiti. (Dekret obdržel 26. září.) V dekretu ustanovovacím poznačeno: „Přikázán ze služebních
důvodů do Ratiškovic“.
Důvody tohoto náhlého přesazení nebyly nadučiteli Fialovi známy – ani na jeho ústní žádost
předsedovi c. k. okresní školní rady nebyly mu
sděleny. Teprve později velectěný pan c. k. okresní
inspektor Jeřábek nadučiteli Fialovi sdělil, že příčiny přesazení leží v tom, že nadučitel měl styky
s vlastizrádnými osobami v Kosticích, které tou dobou trestem odpykávají svoje viny.
Nadučitel na toto soukromé sdělení objasnil panu inspektorovi, že akce psaná proti němu
a mající ráz trestu – je na bezprávém stanovisku, protože je mylná. Věc se jistě vyjasní později
a nadučiteli dána bude satisfakce za utrpěné rány.
Vždyť pod dojmy těžkými záchvaty mrtvice byl stížen a manželka jeho i tchýně 84letá onemocněly. Škoda hmotná činí ročních 500 K na příjmech

vedlejších. – Protestovati proti tomuto ustanovení
v této těžké době (prý) nelze. Jinak by nadučitel
s místem tímto úplně byl spokojen z toho ohledu,
že je obec zdejší klidná – bez vášní stranických
a občané dle dosavádního seznání milí. Vedle
obce i v místní školní radě jsou též rozšafní muži
a zdá se – školství přízniví. Rovněž zdejší farář jeví
se mužem dokonalým.
Tyto věci uklidnily nadučitele a cení si je pro své
otřesené zdraví a pro svou rodinu, z níž dva syni
– akademici – u c. k. vojska slouží (jeden zvěrolékaří).
Nadučitel uvedl se v úřad správce školy vzhledem ku sboru učitelskému – nyní šestičlennému
- řečí, v níž klade důrazy na svorné, vlastenecké
a příkladné působení učitelů nejen ve škole,
ale i v lidu. Výnosem c. k. zemské školní rady ponechána pobočka při 4. a 5. třídě zdejší školy.
1915
Všecky úřední výnosy správě školy došlé mají
význam hlavně válečné péče, tak zejména:
– o sbírce ve školách pro vdovský a sirotčí fond
veškeré ozbrojené moci
– o třetí válečné půjčce, o spořivosti papírem, motouzem a pod.
– o přibírání dítek školních k pracím hospodářským
– o sbírání šperků
– o zužitkování lesních plodů jako pícnin.
Pro třetí válečnou půjčku působením učitelstva
mezi zámožnými občany upsáno ze zdejší obce.
1915
Věstník Vládní přinesl výnos c. k. zemské školní
rady, jímž se zatímně zastavuje zákaz používání
dítek školních při honech, a výnos týkající se do-

zoru na žákovské knihovny. Žákům mají se půjčovati knihy, které jsou způsobilými, aby budily
a rozšiřovaly cit dynastický a lásku ku společné
vládě rakouské vlasti aj. Došlé výnosy úřední týkají
se hlavně péče válečné, zejména:
– o hotovení ochranných prostředků proti zimě
na školách pro vojíny
– o vyvěšení válečných manifestů Jeho veličenstva císaře Pána na čelném místě školní místnosti
– o zřizování válečných světniček.
Všem výnosům vyhověno. Válečná světnička zřídí
se ve starší budově školní.
1915
Sbor učitelský dle usnesení v mimořádné konferenci uspořádal dne 2. prosince slavnost „Dětského dne“ s následujícím programem:
1. Slavnostní řeč nadučitele o významu vlády Jeho
Veličenstva císaře Pána Františka Josefa a Jeho
hesel „Spojenými silami“ a „Vše pro dítě“.
2. Přednesení tří básní vlasteneckých z čítanky
školní 3 žáky.
3. Zapění rakouské národní hymny.
4. Sbírka mezi žáky.
Sbírka mezi žáky vynesla 13 K 80 h, mezi občany
52 K. Obnos byl odevzdán Sirotčímu spolku okresnímu v Hodoníně 6. prosince 1915.
Sborem učitelským vzaty na vědomí Výnosy, zvláště:
– o poukázání doplatků učitelských platů za rok
1914 dle nové úpravy platové, čímž učitelstvo
velmi potěšeno v těžké této době
– o sbírání kopřiv (pro dělání tkaniva)
– o doporučení díla „Rakousko–Uhersko a světová válka 1914–15“.
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1915/16
Mravní stav žactva ve škole skoro chvalitebný,
jen mimo školu se uvolnila, zvláště u mládeže,
která s ohledem na nynější poměry rodinné – vyvolané dobou válečnou – má úlevu. Jest to hlavně potulování se po ulicích v době noční, kouření
a obtěžování občanů různými rozpustilostmi. Proto
správce školy v poradě místní školní rady žádal za
pomoc a též prostřednictvím této u obecního představenstva. Náprava stala se hned, když vyhlášeno z obce občanům náležité poučení o dozoru nad
dětmi.
1916
Dle usnesení učitelského sboru v mimořádné
konferenci na základě výnosu c. k. okresní
školní rady uspořádána
1. 2. školní slavnost
za příčinou pokoření
Černé Hory vítězstvím
rakouských zbraní. Slavnost měla důstojný průběh.
1916
Zmínku zasluhuje dámská odbočka „Červeného
kříže“ v Hodoníně, jež
dobyla si zásluh v ohledu válečné péče a jest ze
stanoviska šlechetnosti
žádoucno, aby obce našeho okresu snaživou
činnost této humánní
společností podporovaly.
Z popudu této myšlenky
36

vycházeje požádal správce školy akademického
malíře p. Benku, u něho bydlícího, aby ku zvýšení
sbírek pro „Červený kříž“ zde přispěl tím, že by nakreslil na prkno figuru ozbrojeného rytíře, do níž by
mládež školní a občanstvo vůbec zatloukalo hřeby za určitý poplatek. Pan Benka žádosti vyhověl,
a tak za souhlasu učitelského sboru a místní školní
rady vystavena bude figura ozbrojence na význačném místě. Význam její vysvětlí žákům učitelstvo
a občanstvu p. farář v kostele.
1916
Mravní chování školní mládeže mimo školu se velmi uvolnilo, zvláště mládež škole odrostlé. Stížnosti stále se množí a vina schvaluje

Hasičská slavnost 22.6.1930 - obec darovala sboru novou motorovou stříkačku. V pozadí dům s nadstavbou Růžičkova hospoda v ul. Řádky (dnes prodejna domácích potřeb), vpravo Obecná škola
chlapecká a dívčí, zvaná „u drogerie“.
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se na učitelstvo, ač neprávem, poněvadž na žáky,
kteří do školy nechodí, vlivu nemá a také je potrestat nemůže. Sbor učitelský se usnesl, aby všecky
přestupky těchto žáků hlášeny byly místní školní radě nebo představenstvu obce. Správa školy
ať vyzve představenstvo obce prostřednictvím
místní školní rady, aby veřejným vyhlášením a pohrožením případným trestem zakázala potulování
mládeže školní v pozdních hodinách večerních. Nepomůže-li to, sáhne se pak i k jiným prostředkům.
1916
Dne 9. března vykonal inspekci zdejší školy
p. c. k. okresní školdozorce Jan Jeřábek. Pokyny
v sepsaném protokolu vzalo učitelstvo na vědomí.
–Za provedenou vlasteneckou válečnou sbírku
kovů poděleni „Pamětními listy“ žáci, kteří si zásluh
největších získali.
1916
Ku konci roku s povděkem konstatuje správce
školy, že sbor učitelský během celého roku správně se choval, zvláště navenek, což se zdůrazňuje,
že vlastenecké povinnosti v ohledu válečné péče
nadšeně vykonával a snažil se, aby byl vzorem
v těchto ctnostech státoobčanských.
1916
– Zaveden letní čas na školách jako všeobecně.
– Sbírání zlata na školách nemělo úspěchu, poněvadž zlatých předmětů v lidu se nenachází.
– Práce v továrnách nejvíce mravy mládeže kazí.
– Vyvěšeny letáčky na chodbách školních a ve třídách s „Desaterem“, týkajícím se šetření zásobami vyživovacími.

– Pro pomník pocty padlým vojínům ve zdejší obci
sehrána 4 divadelní představení dospělou mládeží, kteráž vynesla na 1000 K.
1918
Správce školy ve vřele procítěné řeči při zahájení první konference vybízel učitelský sbor,
aby se seznámil s právy a povinnostmi svými. Doba
nynější žádá ještě více na učitelstvu než jindy.
To jest zejména: projevování loyálních a vlasteneckých citů, zvláště tam, kde příkladu učitelstva jest
třeba. Učme mládež s úctou pohlížeti k vznešenému panovníku, který vzácnými svými vlastnostmi
budí v národech rakouských nejkrásnější naděje.
Každý z nás hleď v oboru válečné péče vykonati,
nejen co se nadřízenými úřady ukládá za povinnost, ale obětovně i více. Posilujme lid poučováním, že je nutno každému občanu v sebezapírání
se utužovati, trpělivě těžké zkoušky života snášeti pro sebe a budoucí pokolení, pro oslavu vlasti,
pro panovníka i pro oslavu vlastního národa.
Správce školy zdůrazňuje dále, že škole a učitelstvu prospívá, když solidaritou a láskou lne
k sobě. Nicotnosti nesmějí býti příčinou k rozkladu
ve sboru učitelském. Cokoliv zjevilo by se příčinou
ku poškození lásky a stavovské cti, budiž upřímně správě školy oznámeno. Věc taková musí býti
v zárodku odstraněna. Budeme–li si sebe vážiti,
budeme váženi lidem.
1918
Škola je chudá na pomůcky učebné a přece nemůže se správce školy domoci na rozhodujících
místních činitelech nápravy.
I rodina řídícího učitele trpí velice notorickou nedbalostí představenstva obecního vůbec a místní
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školní rady. (Správce školy při nastoupení svém
na tuto školu napsal své dojmy, jakými naň působili
rozhodující místní předáci v obci. Tyto dojmy byly
lahodící. Zdálo se, že řídící učitel zbytek svého
učitelského působení ve zdánlivě krásných poměrech stráví. Přísloví „Nechval dne před večerem“
se pevně tuto osvědčilo. Lahodové jednání dotyčných pánů trvalo jen potud, pokud řídící učitel nevyslovil nedostatky zdejší školy a pokud nežádal
neodkladných náprav. Porozumění pánů zmíněných pro školství vystupuje zvláště v tomto případě: když malé zásoby otopu došly, žádal správce
školy, nemoha se u místních činitelů domoci nápravy, c. k. okresní školní radu o pomoc v této příčině.
I osobně u pana okresního hejtmana správce školy
intervenoval. To ovšem pomohlo a otop dovežen.
Toť silnou ironií: „Ratiškovice uprostřed svých lesů,
neměly otopu pro svou školu“. – Docílením nápravy pomocí úřadů pohněval si správce školy hlavní
dva obecní činitele a ti projevují dokonce hněv svůj
mstou. – „Rysy povahy zdejších Slováků neuvádím jako charakteristiku slováckého kmene vůbec,
neboť pohlížím na slováckou větev jako její přítel,
jenž se naučil Slováky v různých krajích naší vlasti
znáti.“
1918
Chudý lid nemaje zásob potravních, toulá
se po kraji i s dospělými, školou však povinnými
dětmi, aby sehnal alespoň nejnutnější ku zahnání hladu. Oděv dítek je už vetchý, obuv nedostatečná nebo žádná. Jest smutná podívaná na žáky
ve škole přítomné, mají–li vyučování více hodin
(3–4 hodiny). V přestávce už jen zámožné dítky
posilují se kouskem chleba, chudobné na ně závistivě hledí, prosíce o sousto. Jak může soustřediti
hladové dítko pozornost svou k vyučování potřebnou? Malátnost jeví se na většině tváří. Tu jest uči38
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teli ukázati žákům nejlepší stránku své duše a učiti
co nejzábavněji. Mnohé dítky majíce otce u vojska jsou jedinou pomocí matčinou, jak při pracích
polních, tak i domácích. – Za takových ubohých
poměrů těžko jest učiteli přivábiti starší dětskou
drobotinu do stánku vědy. Jen doufati můžeme,
že v době poválečné obrovské škody na výchově
a vzdělání mládeže budou napraveny.
1918/19
Spousty jí způsobené jsou nesmírné, a to nejen hmotné, než i na poli osvěty a mravů. Zkáza
mravní zvrací veškeré pojmy cti, zákona a lásky
k bližnímu. Ani stát, ani národnost, ani náboženství,
ani postavení úřední neb společenské nejen že nebrání všeobecné mravní pokleslosti, ale zmíněné
řády jsou pustě, ba plánovitě zneužívány tak zvanými strážci mravnosti a pořádku.
Školní rok 1918–19 bude, aspoň v počátcích
zaznamenán černým písmem snad ve všech českých školních kronikách. Učitelstvo hanebně placené, z polovičky do fronty vyštvané, z polovičky
nevděčnými mimoškolními válečnými úkony přetížené, třídy poloprázdné, vyšší zavřené, žactvo
s knihy oloupené, vyučování bez pomůcek, točící se kol samých loyálních námětů, toť obraz této
trudné doby.
Šestý červenec – den Husův – je dnem všeobecné učitelské stávky, vyvolané žalostnými poměry hmotnými, jež bohužel ve značné míře zavinili i naši lidé, mající v rukou samosprávu Moravy,
a zemský výbor.
Světlým bodem prázdnin byl den „českého srdce“, v obci pořádaný, kdy vřelá slova kolegy Kňourka otevřela srdce našich občanů, kteří přijali pod
své krovy 15 národních hostí – dětí to vídeňských
Čechů.

Úroda stížená pozdními mrazy s deštivým počasím nebyla přeci tak slabá, za jakou ji prohlašovala – lidská chamtivost. Ta vyšroubovala ceny
všech potřeb přímo nestydatě, učitel pak, nemoha jich platit, byl nemilosrdně a tvrdě, ba i zpupně
a vysměvačně odháněn od prahu těch, jichž děti
vyučoval.
Školní rok 1918/19 zahájen byl obvyklým způsobem 1. září. Vyučováno však toliko měsíc.
Do obce se vedrala tak zvaná „španělská nemoc“16
a první její obětí byla Anna Malářová, žačka V. tř.,
dcera kováře. Když pak též v rodině pana nadučitele Fialy vypukla tato nemoc, jež se povážlivě šířila
v osadě, uzavřena byla 30. září 1918 škola vůbec.
Celkem zemřelo asi 7 osob. Tragickým dojmem
působila smrt dvou snoubenců: Kotáska Vavřina
a Příkaské Teresie, kteří téměř současně zemřeli
a vedle sebe pochováni jsou. Touže nemocí onemocněla též i slečna učitelka Melzerová Marie,
u níž vyvinul se zápal plic a jedině dík sesterské
v skutku obětavosti její kolegyně slečny Šebkové
Marie zachována tato při životě a k zotavení obdržela pak dovolenou do 30. listopadu.
V zoufalém tom čase svitlo zbědovanému lidu
českému světlo lepší budoucnosti. Stav Německa
a jeho spojenců stal se kritickým a nepomohlo ani,
že v Rakousku konečně začal váti mírnější politický vítr. Ucítil jej i dosavadní správce školy, pan
Fiala Alois, který jako ospravedlněný v svém občanském žití, dosazen byl dnem 1. října 1918 zpět
na své působiště do Kostic. Byl horlivým sběratelem keramiky, uznaným znalcem tohoto odvětví,
známým a neohroženým bojovníkem za požadavky
učitelstva, zle však stíhaný nepřízní osudu i lidí.

Správu školy převzal po něm podepsaný
(tj. František Hubert). Stav školy byl nejvýš zbědovaný, vždyť čtyři léta bylo školství odstaveno
na vedlejší kolej. Děti odvykly škole a pustly, budovy školní jsou ponechány bez oprav a čistění,
chátraly; pomůcky vůbec nevalné téměř zmizely.
Stav skutečně stal se neudržitelným.
Dvacátý osmý říjen – tisíc devět set osmnáct.
Samostatný stát česko–slovenský
vstoupil v život.
„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu,
na hlavy naše uvedeného hříchy našimi, vláda věcí
tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“ – Tak
v době nejhlubšího úpadku českého národa věštecky volal náš velký učitel Jan Amos Komenský,
tak pevně doufali naši buditelé s Palackým v čele
a v té pevné naději pracoval T. G. Masaryk a s ním
duše spřízněné na velkém, těžkém díle, jež dnem
28. října 1918 bylo korunováno znovuzřízením
samostatného státu česko–slovenského!
České učitelstvo raduje se dvojnásobně, vždyť
svoboda českého národa znamená svobodu školství českého, svobodu učitelské práce. Nadešel
čas, kdy české učitelstvo bude plnit šestý článek
odkazu Komenského: „mládeže lepší, pilnější
a zdárnější cvičení, nežli bývalo“!
České učitelstvo vždy snažilo se tento odkaz plniti a předložilo svému lidu požadavky, jež umožní
mu poctivou a pokrokovou práci školní. Jsou to:
volná škola, prostá všech vlivů církevních i stranických, důkladné vzdělání učitelstva a hmotné jeho
zabezpečení.

16 Španělská nemoc – druh zákeřné chřipky. Chřipka dodnes přichází v každoročních epidemiích díky malým změnám ve virových antigenech. Pokud
je změna ve virových antigenech větší, následuje pandemie. Taková byla i pandemie španělské chřipky v letech 1918-1920, která tehdy zahubila odhadem 30 miliónů lidí - více, než celá první světová válka. Virus chřipky nebyl dosud charakterizován.
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Lid český odpověděl učitelstvu jmenováním dělníka Gustava Habermana ministrem vyučování
a osvěty, muže to, který svým vzděláním i bohatou
zkušeností a světovým rozhledem i ryze pokrokovým smyšlením je jistou zárukou rozkvětu školství.
Velká, těžká a zodpovědná práce spočine
na učitelském sboru zdejším, přivésti zanedbanou
školu na výši požadavků doby, vychovati budoucí
občany v duchu pokrokovém a republikánském,
povznésti vzděláním jejich duševní úroveň, naučiti je lásce k české knize, vzbuditi v nich smysl
pro poctivé plnění svých lidských i občanských povinností – což vedle zdraví – jest základem blahého žití jednotlivce i člověčenstva.
Byl zamlžený večer 29. října 1918, kdy podepsanému doručen byl proužek papíru s radostným
obsahem:
Na zdar! v nové samostatné vlasti česko–slovenské.
Alois Fiala
Ač denně jsem čekal již tuto jásavou zprávu, působila na mne hromem. Když pak první nával radostného pohnutí přešel, spěchal jsem, ne letěl jsem
do školy, bych objal a pozdravil starého bojovníka
na poli národním i školském, pana nadučitele Fialu.
A pak vzhůru do skříně, kde v koutě a prachu dřímala naše slovanská trikolora. Ještě týž večer zavlála na škole a druhého dne z věže kostelní kynula
jí družka bělorudá. – Ještě dvě se objevily, ostatní
upotřebil válečný čas na součástky oděvu.
Čtvrtý listopad stal se prvním veřejným projevem
školním k oslavě nové republiky. Žactvo shromáždilo se v učebně přiměřeně vyzdobené a obrazem
Masaryka vykrášlené, by tu za přítomnosti obecního představenstva, místní školní rady a rodičů bylo
40
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poučeno o dějinném významu české samostatnosti právě vzešlé, o nesmírně záslužné práci prof.
Masaryka a jeho společníků, o obětavosti českých
legionářů a velkodušnosti Wilsonově.
Poté rozhlaholily se po dlouhém mlčení naše
drahé hymny národní, neb minul Velký pátek ticha
hrobového a nastala slavná Sobota Vzkříšení!
Den na to nastalo pravidelné vyučování. Úsilí
sboru učitelského i místní školní rady směřovalo
především k zavedení pravidelné docházky žactva, k řádnému udržování čistoty budovy školní
a k obstarávání nutných oprav, což při dobré vůli
slibně se dařilo.
Večer dne 5. listopadu použil podepsaný
(tj. František Hubert) vhodné příležitosti i vyložil
občanům, shromážděným v hojném počtu při hodovém veselí, nesmírnou důležitost nových poměrů a vyzval je, by důstojným i slavným způsobem
památku 28. října 1918 uctili.
To se též stalo dne 8. listopadu, kdy dosud jen
truchlilo poctivé srdce české, vzpomínajíc Bílé
hory. Ranní slavnostní budíček a vskutku velmi
ladně vyzdobené domy hlásaly příchod významného dne. Nebylo příbytku, nebylo okénka, jež by se
nestkvěly praporky, květinami a zelení. K deváté
hodině byl prostorný chrám zdejší přímo přeplněn
svátečně vystrojeným lidem. Ani o největších svátcích nesešlo se také množství. Přeradostně hlaholil velebný chorál: Bože, cos ráčil před tisíci lety!
skvěle ozářenou a vyzdobenou svatyní. A když
pak ústy pana faráře Celého, celebrujícího slavnou zpívanou mši před vystavenou velebnou svátostí, nesla se ku klenbě vroucí „Modlitba za vlast“
Václava Beneše Třebízského, z hloubi duše pojila
se k ní prosba shromážděných, jež pak vyzněla
v mocný chorál svatováclavský:

Nedej zahynouti nám budoucím!
Svatý Václave!
Pak za hlaholu zvonů rozvinul se velkolepý průvod.
Nebylo v obci vůbec pamětníka větší slavnosti.
Ač den byl sychravý, vše odělo se v nejkrásnější rázovitý kroj sváteční. Jaká
to malebná a nádherná podívaná! Nejprv pestrá stuha
školních dětí pod praporem,
pak odrostlí chlapci a dívky,
po té hudba, za ní s praporem
invalidi, vojáci a vysloužilci,
potom pod praporem hasiči,
obecní představenstvo, posled
muži a konečně ženy uzavíraly
vpravdě velkolepý průvod. Ten
prošel hlavními ulicemi obce
za všeobecného jásotu a volání: Na zdar!, rozvinul se v plné
nádheře na prostranství sochy
svatojánské, kdež vzdána čest
invalidům a stanul posléz před
školou, když podepsaný přednesl úchvatnou báseň „Čeští
legionáři“ a kolega Mikl přečetl
důležité vyhlášky nové správy. Učitel a kronikář Jan Mikl
Na to zahlaholily jímavé zvuky krásné hymny:
Kde domov můj!
Týž den povolán byl podepsaný na právě zřízenou
školu měšťanskou v Hodoníně a druhý den, předav správu školy kolegovi Miklovi Janu, místo nastoupil, po téměř desetileté službě v obci.
Hubert František
V Hodoníně, dne 6. února 1919

1919
Dne 1. ledna přistěhoval se zatímně ustanovený správce školy Antonín Šmilauer, učitel
ze Znorov, vyučoval IV. tř. a) a b). Dne 15. ledna
1919 obdržel učitel Jan Mikl dovolenou do konce
školního roku 1918 – 1919 za tou příčinou, aby
nastoupil místo učitele v Mokrém Háji na Slovensku. Odstěhoval se koncem ledna 1919.
S učitelem Miklem odstěhovala
se do Mokrého Háje též manželka jeho Bohuslava Miklová,
zatímní učitelka ručních prací.
Od 15. ledna vyučovaly na této
škole v 7 třídách tři učitelské
osoby.
Dne 1. února dostavila se zatímní učitelka Marie Habenichtová, které přidělena byla IV. tř. a)
a b) s 89 žáky. Třída V. chlapecká a V. dívčí měla od 1. února
celodenní vyučování, žáků bylo
91.
1919
20. 7. počalo se ponejprve
zvoniti novým náhradním zvonem ocelovým.
1919/20
Tři třídy jsou umístěny v nové škole, dvě třídy
ve staré škole.
1920
• Jednotě dělnické a Orlu propůjčila okresní školní
rada v Hodoníně jednu třídu ku tělocviku.
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• Dne 11. 3. zemřela žákyně Teresie Čečátková
z V. tř. na zánět mozkových blan.
• Dne 6. 3. se vrátil z Ruska zdejší učitel legionář
František Šelepa po 4 letém zajetí.
1920/21
Pro nedostatek bytů v obci povolila místní školní
rada učiteli Janu Miklovi bydleti v jedné třídě nové
budovy, kde i kabinet na kuchyni přeměněn, ovšem
jen zatímně.
1921
Místní školní rada ustavila
se dne 4. dubna 1921. Předsedou zvolen Josef Toman, místopředsedou František Kordula.
Zástupci obce jsou členové Kadlčík František, Toman Petr, Koplík Michal a Dobeš František.
Zástupci školy jsou členové: Antonín Šmilauer, Jan Mikl a Marie
Šebková.

Dne 25. října 1921 navštívil školu pan okresní
inspektor Ruda Šoupal. Činnost a působení učitelstva nazval uspokojivým, vytknul shledané vady
a nedostatky a dal potřebné pokyny. Místní školní
radu žádal o horlivější působení pro zlepšení návštěvy školní, o rozmnožení pomůcek, žákovské
i učitelské knihovny a pořízení tělocvičného nářadí
dosud scházejícího.
1922
Zákonem č. 226 ze dne
13. července 1922 není dovoleno žáky během roku ze školy
propouštěti.
1922/23
V tomto školním roku dala
obec poříditi nové tělocvičné nářadí na letní tělocvičně
u nové školy a koupila kruhy,
visutou hrazdu, švihadlo krátké
a dlouhé, 1 pár činek, 1 pár kuželů
za 339 K.

1921
Dne 19. září 1921 v poledne
1923
dostavili se žáci s celým sboO prázdninách byly všechrem učitelským a s praporem
ny tabule natřeny a nalinkoškolním na nádraží v Rohatci,
vány. Střecha na staré škole
aby pozdravili pana presiden- Učitel a odbojář František Šelepa.
po 34 letech byla nově pokryta.
ta T. G. Masaryka, osvobodiOd 16. července do 16. srptele českého národa, který nana byl v obci umístěn 7. jezvštívil Moravu a v 1 hodinu Rohatcem projížděl decký pluk ze Bzence. Kanceláře, kuchyň
k Hodonínu, Břeclavě a na Slovensko.
a skladiště mělo vojsko ve staré škole.
1921
Dne 1. října 1921 byl při konferenci učitelů sestaven výkaz dítek ochrany potřebných. Do výkazu
zapsáni 42 žáci.
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1923/24
Do měšťanky v Hodoníně dalo se zapsati 5 žákyň a 1 žák.
Do reálky v Hodoníně chodí 1 žák.
Do gymnasia v Praze chodí 1 žák.

1924/25
Do měšťanky v Hodoníně zapsáni 3 žáci
a 1 žákyně
Do reálky v Hodoníně zapsán Jar. Mikl.
Do gymnasia v Praze zapsán Gajdík z čís.
117.
1924/25
Výnosem ze dne 29. srpna 1924 čís. 44868 přeměnila zemská školní rada v Brně zatímní třídu při
páté třídě ve třídu definitivní jako třídu postupnou
a při tom se organisuje zdejší pětitřídní škola jako

škola šestitřídní. Šestitřídní škola zdejší v život
uvedena dne 1. září 1925.
1925
Dne 3. května 1925 konána byla volba nové
místní školní rady:
– předsedou zvolen byl: Jakub Zemánek, rolník
č. 87
– místopředsedou zvolen byl: Josef Kadlčík,
domkař č. 243
– členové místní šk. rady jsou:
– Příkaský Michal, domkař č. 340

Děvčata ročník 1924 při pečení
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– Příkaský Josef, rolník č. 91
– Toman Jakub, rolník č. 307
– Antoš František, domkař
– zástupcové školy jako členové místní šk. rady
jsou:
– Antonín Šmilauer, řídící učitel
– Boh. Bělohlávek, učitel
– Jan Mikl, učitel

1925
Dne 29. listopadu konána první besídka s rodiči. Správce školy podal vysvětlení o tom, co jsou
besídky a jaký mají účel. Účastenstvo 42 osob.
(Ve školním roce 1925/26 se konalo celkem 5 besídek s rodiči, přičemž při 3. besídce měl učitel Jan
Mikl přednášku o J. A. Komenském, při 4. besídce
o významu matky v rodině.)

1928
Desáté výročí naší samostatnosti oslaveno důstojně. Dne 27. října večer byl lampionový průvod
s hudbou po dědině. Po průvodu měla tělocvičná
jednota „Sokol“ akademii v sále u Růžičků a „Orel“
v obecním hostinci. 28. října byl budíček. Pak šly
spolky s hudbou do kostela a po kostele byla školní oslava u staré školy. O významu 28. října přednášel žák V. tř. Hebron. Učitel Jan Mikl promluvil
o „Svatomartinské deklaraci“ a přečetl ji. Na to děti
přednášely příležitostné básně. Učitel Jan Mikl promluvil k dětem a vzpomněl všeho, co bylo za 10 let
naší samostatnosti vykonáno a vybízel děti k pracovitosti a k následování našeho nejlepšího vzoru
pana presidenta. Po projevech zástupců spolků
a korporací složily děti přísahu na vlajku a zapěním
národních hymen byla slavnost ukončena.
Dopoledne po oslavě byl koncert. Odpoledne
ve 2 hodiny bylo sázení lípy „Svobody“ u hasičského skladiště. Po projevech zástupců spolků byla
lípa za zvuků národních hymen zasazena a odevzdána péči občanstva. Pak do večera byla lidová
veselice v obecním hostinci. Večer bylo první představení v „Jubilejním kině“ v sále u Růžičků.

1926
Rozhlasové produkci v radiovém týdnu přítomni
byli žáci všech tříd ve středu 1. prosince, a ve čtvrtek 2. prosince žáci V. a VI. tř. po vyučování. Aparát
ochotně zapůjčil zdejší mlynář Otakar Vaniara.

1930
Oslava 80. narozenin pana presidenta: Oslavy začaly již 22. února představením v kině, kde
hrán byl film „Za československý stát“, s dodatky
„Praha v záři světel“ a „Pan president na Moravě“

1925
Dne 18. srpna 1925 zemřel učitel Bohumír Černohlávek po trapné nemoci zánětu středního ucha.
Pochován byl na zdejším hřbitově 20. srpna 1925
za velikého účastenství zdejšího lidu, učitelstva
z okolí a okresního školního inspektora Rudy Šoupala.
1925
Stará škola o prázdninách byla zvenku opravena a olíčena stavitelem Sedlářem Aug. z Hodonína
za obnos 9300 Kč s vystavěním nové žumpy záchodové.

44

1927
Dne 3. června prohlédl Dr. Josef Hrubý lékař
z Hodonína žáky 1. a 2. tř., dne 10. června žáky
3. a 4. tř., celkem 136 dětí. Shledal 3 děti tuberkolosní a mnohým rodičům doporučoval lepší výživu.
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(na manévrech v Kroměříži). Dne 1. března byla
v kině přednáška se světelnými obrazy „První president československé republiky T. G. Masaryk“. Na
konec promítán film „Pan president v Hodoníně“.
V den narozenin pana presidenta dne 7. března
ráno byl budíček. Pak šly děti a spolky s prapory
a hudbou do kostela. Po kostele byl průvod dědinou, děti měly praporky a nesly standarty s přiléhavými nápisy. Pak byl tábor lidu u staré školy.
O panu presidentovi přednášel pan učitel Novák
z Hodonína. Po přednášce děti přednášely příhodné básně. Na konec zazpívány hymny. Dopoledne
byl koncert. Večer sehrály děti divadelní hru „Vlastní silou“. V neděli 9. března sehrál čtenářský spolek
„Pokrok“ divadelní hru „Věrní panu presidentovi“,
čímž oslavy 80. narozenin pana presidenta byly
ukončeny.
1931/32
Na zdejší
školu byla
ustanovena
Slezarová
Anna, učitelka čekatelka, z Moravského
Žižkova.

Ředitel školy Jaroslav Beránek

1931
Dne 1. listopadu dostal 2 měsíční zdravotní
dovolenou
správce
školy Anto-

nín Šmilauer před pensionováním. Od 1. listopadu
ustanoven na zdejší školu učitel Jaroslav Beránek
místo správce školy.
1932
Od 1. ledna 1932 odešel na trvalý odpočinek
dosavadní správce školy Ant. Šmilauer a správou
školy pověřen byl nejstarší člen sboru učitelského
Jan Mikl.
1932
Výpomocný učitel Jaroslav Beránek byl ustanoven učitelem čekatelem na zdejší škole.
1932
Stravovací akce pro školní děti: Začalo se stravovati 19. listopadu 1932. Stravováno bylo celkem
64 dnů, průměrně denně 101 dítě. Podáno bylo
celkem 7925 porcí mléka a 3652 porcí chleba. Celkový náklad činil 2328 Kč 55 h. Uhražen byl: dar
b P M 1000 Kč, dar obce 800 Kč, výtěžek divadel
a besídek 377.95 Kč.
Ošacovací akce školních dětí: poděleno bylo
celkem 39 dětí, každé dostalo pár nových botů
a 2 dětem se daly boty opravit. Celkový náklad činil
800 Kč. Uhražen byl: dar b P M 200 Kč, od obce
500 Kč, zbytek byl uhražen sbírkou v obci.
1933
V měsíci květnu jmenování byli zástupci občanstva a učitelstva do nové místní školní rady. Z učitelstva v konferenci zvoleni: Jan Mikl, Julius Indruch,
Růžena Mlynářová a Anna Slezarová. Z občanstva
zvoleni: za stranu lidovou Koutný Petr, Uhlík Josef a
Macek Jan za stranu Zemánkovu Příkaský Michal,
za domovinu Kadlčík Petr, za živnostníky Němec Karel, za sociální demokraty Blaha Petr, za kom. straALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“
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1933
Na vánoční svátky
konala se opět školní
besídka spojena s nadílkou. Poděleno bylo
všech 378 žáků cukrovinkami, ořechy a jablky. Tato vánoční nadílka
konala se za spoluúčasti místní Poradny. Členky Poradny obešly vesnici dům od domu a z
darů (peněz a naturálií)
byla pořízena nadílka
pro děti. Darů sešlo se
hodně. Značnými obnosy podpořili tuto akci
zejména pí Vodrážková,
choť báňského inženýra, zdejší pan farář
Učitelé u okna obecné školy („u drogerie“) v r. 1941 - vpravo Beránek Jaroslav, Brantál Jan (Radějov, Antonín Starý a rohaběhem svého působení žil v Ratíškovicích), v okně vlevo Belka Heribert (Milotice), Fialová Božena
tecká čokoládka. Ná(Dubňany, v Ratíškovicích žila v době působení v nájmu).
vštěva byla veliká a čisnu Janík Jan. K ustavení místní šk. rady došlo dne tý výtěžek byl rozdělen na polovic mezi Poradnu
22. června za přítomnosti zástupce okresního úřa- a školu.
du. Předsedou zvolen Koutný Petr, místopředsedou Němec Karel, pokladníkem Kadlčík Petr.
1934
10. května 1934 oslavila škola opět ve spojení
1933
s Poradnou Svátek matek besídkou v Obecním
Definitivním řídícím učitelem na zdejší škole jme- domě. Čistý výtěžek byl rovněž rozdělen mezi
nován byl Josef Sedláček, definitivní správce jed- Poradnou a školou. Škola použila těchto výtěžků
notřídní školy v Josefově. 1. září 1933 nastoupil svou na ošacovací a mléčnou akci.
službu na zdejší škole. Jako učitel působil na severní Moravě, v okr. zábřežském (Hoštejn, Postřem- 1934
lůvky, Zábřeh–Krumpach, Jestřebí a Hor. Studýnky)
Ošacovací akce rozdělila letos 20 párů obuvi.
a na okrese hodonínském jako učitel v Dubňanech Mléčná akce prováděna byla od 5. února 1934 do
a jako definitivní správce školy v Josefově.
2. dubna 1934 a rozdáno bylo celkem 1500 litrů
46

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

mléka. Mléčnou akci umožnila a podpořila zejména
Okresní péče o mládež v Hodoníně obnosem 800
Kč. Mléčná akce byla vítána rodiči, protože v Ratíškovicích, jako všude jinde, v této svízelné době,
jsou lidi bez zaměstnání a následkem toho plno
bídy a hladu. Z téhož důvodu rozhodla se místní
školní rada zakupovati pro žáky všecky školní potřeby.

zemí nové školy, z bývalého bytu školnice. Příštího
roku bude z výnosů besídek zakoupeno potřebné
náčiní.
1937
V měsíci lednu uspořádal Pospíšil Bohumil, zdejší polesný, I. dřevařský ples, jehož čistý výtěžek Kč
1525.85 byl věnován škole. Místní školní rada, v
dohodě s dárci, zakoupila nový šicí stroj „Minerva“.
Je to po dlouhých letech prvý dar a bylo by si přáti,
aby tento pěkný čin měl hodně následovníků.

1934/35
Dětí školou povinných bylo zapsáno v tomto roce
430. Protože přílivem dělnických rodin na důl „Tomáš“ vzrostl počet školních dětí, stoupl také počet 1937
tříd na 10. Místností je však na staré škole i nové
9. července 1937 byl zabit nákladním autem žák
škole pouze 8, bylo tedy nutno jednu třídu umístit I.a zdejší školy František Běloch. Neštěstí, jak bylo
nouzově v Obecním domě v zasedací síni a jedna zjištěno, zavinil sám. Vběhl při hře pod kola auta.
třída byla opět stěhovavá.
Den 28. října a 7. března byl oslaven zdařilými
žákovskými besídkami.
Zejména na den 7. března
se besídka vydařila. Pořad
byl hojný a pestrý. Aklamován byl zejména „Dětský
cirkus“ I.b třídy. Potlesk při
otevřeném jevišti sklidila
žačka Milada Janíčková,
představující v tomto čísle balerinu, když provedla
bezvadně obtížný špičkový taneček. Finanční efekt
těchto besídek činil 750
Kč. Za tento obnos byl
zakoupen pro školní kuchyň bílý trojdílný kredenc
a bílý transport. Školní ku1943 - chov bource morušového, který nařídili Němci během II. sv. války (odváděly se kokochyně byla zřízena v pří- Červen
ny na výrobu hedvábí) - učitel Beránek Jaroslav.
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1938/39
Počet žáků přijatých do tříd vzrostl na 468, takže byla zřízena nová pobočka při III. třídě. Mimo
to navštěvovalo v tomto roce 30 žáků školu měšťanskou a 8 žáků školu střední v Hodoníně.
Na volná místa ustanoveni byli: Blažková Marta, provdaná Beránková, působící na obecné škole v Nové Lhotě.
1938/39
Letošní rok byl přeplněn událostmi světového
významu, jež se dotýkaly přímo nás, jakožto obyvatelů Československé republiky a byly zkouškou
nejen odolnosti nervů, ale i vlasteneckého cítění
nás všech:
23. září byla vyhlášena všeobecná mobilisace
na obranu republiky. Z učitelského sboru povoláni byli ke službě vojenské: Josef Sedláček, správce školy, Josef Kocůrek, Jan Varadínek, Antonín
Svačina a Jaroslav Beránek. Správu školy vedla
učitelka Anna Sedláčková. Protože scházelo 5 učitelských sil, bylo vyučováno polodenně.
K otevřenému boji však nedošlo, ježto na zakročení západních mocností vláda republiky čsl. přijala ujednání mnichovské, kterým přistoupila na revisi hranic a postoupila některé části území republiky
Německu, Polsku a Maďarsku. Našeho okresu
se tato revise nedotkla přímo a to tím, že z okresu břeclavského byly Říši postoupeny tyto obce:
Břeclav, Hlohovec, Poštorná a Charv. Nová Ves.
Hlinkova strana (lidová) na Slovensku vymohla
si při této příležitosti autonomii v rámci Československé republiky. Takže úřední název druhé republiky byl Česko–Slovenská republika.
V měsíci říjnu vzdal se presidentského úřadu
dr. Edvard Beneš a odjel jako soukromník do Ameriky. 30. listopadu zvolen byl Národním shromážděním jako president druhé republiky dr. Emil Hácha,
48

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

dosavadní
president
Nejvyššího
správního soudu.
Všechny
politické
strany byly
zlikvidovány
a ponechány
pouze
dvě: Národní jednota a
Strana práce.
Protože
ze
zabraného území
se
vrátila Na odpoledním lovu vrabčáků - s brýlemi učitel
s p o u s t a Beránek Jaroslav, učitel Kocůrek Josef (Morv době působení v letech 1935 – 1941,
státních za- kůvky;
kdy byl jako člen protifašist. organizace Obrana
městnanců, národa zatčen gestapem, žil v Ratíškovicích
tedy i uči- v nájmu).
telů, byly ze školních služeb propouštěny vdané
ženy, jestliže příjem jejich manželů dostoupil stanovené výše, za přiměřené odbytné. Na zdejší
škole se vzdaly dobrovolně: Anna Sedláčková po
14 leté službě a Růžena Otýsová po 9 leté službě. Na jejich místa byli ustanoveni: Tríšek Vladimír
a Mikolášková Helena.
Vláda autonomního Slovenska v čele s msgre.
Tisem se rozhodla pro úplné odtržení Slovenska
ze svazku ČSR a dáti se pod ochranu Říše. Země
Čechy a Morava byly dne 15. III. 1939 obsazeny
říšským vojskem a prohlášeny za Protektorát Říše.
Úřední název byl stanoven: Protektorát Čechy
a Morava. Povolena toliko jediná politická strana
„Národní souručenství“.

1938
12. prosince nevrátil se z lesa Marada František,
který minulého roku vystoupil ze školy. Odejel s trakařem na roští a když se nevracel, byl hledán celý
den rodiči a dospělými osobami bezvýsledně. Matka jmenovaného prosila správce školy, aby pomohli
jejího syna se školními dětmi hledati, ježto je obava, že leží někde poraněn (pádem ze stromu nebo
sekyrou). Žáci V. tříd vykonali v tělocvičné hodině
pochodové cvičení lesem a nalezli jmenovaného
oběšeného. Proč tuto sebevraždu spáchal, nebylo
vyšetřeno, ale má se za to, že ji spáchal v dočasném pomatení mysli, která se u něho dostavila asi
následkem nemírné četby krváků a detektivek.
1938
Dne 13. 5. vykonal na zdejší škole inspekci
zemský školní inspektor L. Jandásek a dne 22. 5.
okresní školní inspektor J. Andrys. Oba poukazovali na nedostatky školních budov, zejména na nedostatek místností (4 třídy stěhovavé) a závadnost
třídy v přízemí staré školní budovy pro vlhkost.
Místní školní rada se informovala u stavitele
Sedláře, jak by se daly potřebné místnosti k budově nové přistavěti. Jmenovaný stavitel předložil
plány, ale ke stavbě v tomto roce nedošlo pro nedostatek financí. Přízemní třída ve staré škole byla
„podřezána“ a stěny izolovány.
***
„Záznamy ze školního roku 1938/39 byly poslední, jež jsem do této kroniky mohl zanésti.
Z nařízení okresního školního výboru musela
býti tato kronika vyřazena, zapečetěna a ulože-

na v archivu. Později měla být i s ostatními archivaliemi odevzdána do stoupy. Zakopal jsem
ji i s mosaznými klikami, jež měly být z obou
školních budov odevzdány, a tak se zachovala.“ (Josef Sedláček)
Roky 1940–45 znamenají pro českou školu dobu
plánovitého útisku a germanisace. Němci velmi
dobře věděli, co česká škola znamená pro náš lid,
a proto od prvního okamžiku se snažili podetnout
její kořeny. Pro jejich plány do budoucna se nehodil vzdělaný a uvědomělý český člověk. Potřebovali
jen zaostalé a tupé otroky, pracující bez reptání pro
Herrenvolk17. Šli za svým cílem krok za krokem, vytrvale a jistě.
Nařídili nejprve ze škol odstranit všechny obrazy, sochy a mapy, připomínající republiku. Učebnice, učitelská i žákovská knihovna byly revidovány
a každá kniha, obsahující sebepatrnější zmínku
o republice, či jejich představitelích nebo podporující vlastenecké cítění, byla vyřazována. Učebnice
konečně vůbec musely býti staženy a odevzdány
do stoupy. Byly pak vydávány učebnice nové - „nezávadné“. Pro nedostatek papíru jich však bylo velmi málo, takže se většinou vyučovalo bez knih.
Všechna revizní nařízení byla vydávána
s pohrůžkou disciplinárního řízení pro učitelstvo
i správce školy v případě neuposlechnutí. Na školy
byly vysílány orgány kriminální policie k prohlídce,
zda se jmenovaná nařízení plní. Na zdejší škole
byly takové prohlídky dvě.
Aby se v dětech nemohlo pěstovati národní
uvědomění, bylo po dobu trvání války zastaveno
vyučování dějepisu s poukazem na to, že dějiny,
tak, jak jsme je učili my, nejsou správné. Také os-

17 Herrenvolk – „panská rasa“; německá rasa, nadřazená nad všemi, která své cíle a myšlenky vnucuje ostatním.
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novy vyučování zeměpisu byly důkladně změněny.
Ve vyšších třídách omezovaly se jen na důkladné
dření Reichu. O jiných státech či mimoevropských
zemích ani zmínka.
Při tom byla do škol pomalu naočkovávána němčina. Nejprve jako nepovinný předmět. Školám
bylo prostřednictvím inspektorů dáno na srozuměnou, aby zaváděly nepovinnou němčinu. Na zdejší
škole zavedena nebyla. Dal jsem sice na pokyn
inspektora odhlasovat návrh na zavedení v místní
školní radě, ale vyučováno nebylo. Oznámil jsem
školnímu výboru, že to není možné, ježto máme
čtyři stěhovavé třídy a následkem toho rozvrh
přecpán hodinami denně do 12 a 5 hodin. Teprve
po nařízení povinné němčiny byla tato zavedena
i na zdejší škole. Němčině se vyučovalo nejprve od
3. školního roku. Později však byla zavedena hned
od první třídy. Stalo se tak přičiněním bývalého
ministra školství Emanuela Moravce, který byl velkým „fedrovatelem“ němčiny na českých školách.
V první třídě byly vyhrazeny němčině 4 hodiny týdně, ve vyšších 6 až 7. Každý, jen poněkud soudný
člověk, si dovede představit trápení žáků i učitele,
kteří se ještě nedovedou ve svém mateřském jazyku řádně vyjádřit a jejichž zásoba slov není veliká, jak musela býti vtloukána nazpaměť cizí slova
a celé věty podle prvoučných obrázků.
Čeština byla také úplně vyřazena z úřadování.
Nejprve zavedeno úřadování německo–české,
na půl archu německý, vedle český text, později
čistě německé. Jaká ironie! Inspektor Čech, správcové škol Češi, ale úřední dopisování německé.
Rovněž úřední knihy a celá agenda se musely vésti německy.
18 Oberamtsrat (něm.) – vrchní rada
19 Arbeitsamt (něm.) – úřad práce
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Učitelé museli prokázati schopnost vyučovati němčině úředními zkouškami, které se konaly
písemně i ústně pro správce a ředitele škol před
tak zvaným Oberamtsratem18 v Uh. Hradišti
a pro učitele v Hodoníně. Učitelé, kteří neobstáli
museli zkoušku opakovat, byl jim zastaven postup
a hrozilo vůbec propuštění.
Provedena také reorganisace školství. Školy měšťanské zrušeny a místo nich zavedeny tak
zvané školy hlavní. Do těchto škol byli přijímáni
žáci po ukončení 4. školního roku. Výběr byl velmi omezen. Byli přijímání jen žáci, kteří obstáli
při přijímací zkoušce, která byla také jako novum
zavedena. Také přijímací řízení žactva na střední
školy bylo velmi omezeno. Žáci se museli podrobit
několikadenní zkoušce v tak zvaném výběrovém
táboře. Němci tato omezení ospravedlňovali tím,
že máme příliš mnoho inteligence, a že tato inteligence nemá ve zmenšeném území Protektorátu
naději na umístění. Zatím však jim šlo o to, zbavit
úplně český národ uvědomělé inteligence. Po uzavření českých vysokých škol muselo být i studium
na středních školách nějak ztíženo. A tak by se byl
jistě vyplnil jejich plán: „Co se dá poněmčit, poněmčit a co se nedá – vyvézt či zlikvidovat!“
Němci omezovali nejen možnost vzdělání,
ale zasahovali do rodičovských práv, pokud se týče
volby povolání. Žáci vycházející školu byli podrobováni jakýmsi psychotechnickým zkouškám německých úředníků z Arbeitsamtu19, kteří měli právo určovat, čím který žák po vyjítí školy se bude
učit. A ku podivu! Pro české děti byla vhodná jen
všechna nejnižší řemesla, jako kominík, švec, krejčí a pod. Strojnictví a elektrotechnika byla asi jen

pro vyšší rasu. Jak odborné byly tyto psychotechnické zkoušky, lze poznati z následujícího případu:
Jaroslav Měchura, pýcha třídy, žák všestranně
nadaný, jenž jevil zejména nadání na matematiku
a fysiku a jehož ideálem bylo dostati se do Zlína
a při zaměstnání zároveň studovati na průmyslovce (chudých rodičů syn), byl uznán za velmi způsobilého pro řemeslo ševcovské. Učednické místo
bylo mu určeno v Hodoníně, kdež také nastoupil,
vyučil se a při náletu na Hodonín 20. listopadu
1944 nalezl smrt!
Přitom, aby se ani za tak trapných poměrů mnoho toho ve škole neudělalo, byly děti, zejména
z vyšších ročníků, „nasazováni“, t.j. upotřebováni
k různým výpomocným pracím, jako zalesňování,
sběr semen, lesních plodů a pod. Ten nešťastný
sběr byl také trápením nejen žáků, ale i učitelů.
Sbíralo se kdeco: semena, léčivé byliny a hlavně
odpadové hmoty: hadry, guma, kovy, papír, kosti.
Sběr odpadových hmot byl povinný. Byla stanovena měsíční kvota na žáka 2 kg. V prvních poválečných letech se ještě jakž takž leccos sešlo.
Hůře bylo později, kdy nebylo ničeho k dostání, ani
od textilu, papíru či kovu. Kde se tedy měly brát
odpadky? Škola při tom vypadala jako dokonalá
hadrárna, protože se odpadky přechovávaly ve třídách, tam se také vážily a teprve pak se uklízely
do šop.
Téměř rok co rok byly prodlužovány vánoční
prázdniny pro nedostatek topiva (uhelné prázdniny) až na 2 měsíce. Žáci si chodili dvakrát týdně
do školy jen pro úkoly, při čemž se nesměla ani
jedna vytopit. A tak vědomosti těchto válečných
ročníků budou velice ubohé, protože žáci byli více
doma než ve škole. Aby učitelé v tyto prázdniny

nezaháleli, byli nasazováni do obec. kanceláře
na výpomoc a museli předkládat potvrzení o odpracovaných hodinách. Totéž museli činiti v hlavních
prázdninách, kdy jim byla povolena jen měsíční
dovolená. Zbytek prázdnin museli vypomáhati při
žních a jiných polních pracích. Ale ještě jinak byla
česká škola záměrně poškozována. Mladí učitelé
a učitelky byli „Arbeitsamtem“ nemilosrdně bráni
ze školní služby a přidělováni jako dělníci do továren. Mladí učitelé většinou nastupovali k „Todtově
organisaci“20, kopali zákopy a prováděli opravy
bombardovaných měst. Třídy pak zůstávaly bez
učitelů, musely se spojovat nebo se učilo střídavě,
a tak se vyučování odbývalo. A poměry se neustále horšily. Německá tajná policie („Gestapo“) řádila
v řadách učitelstva. Žádný z nás si nebyl jist, když
zahrčelo před školou auto, zda pro někoho z nás
nejdou. Nosil jsem poslední čas neustále s sebou
v aktovce prádlo a v zimě pořádné pracovní boty,
zimní prádlo a něco jídla. Bylo totiž zvykem Gestapa, že vyhnalo zatčeného do mrazu v tom, v čem
právě byl. Tedy třeba v noci jen v nočním prádle
a bosého.
Za takových poměrů přišel rok 1945. V té době
jsme již měli jistotu v našem osudu a čekali jen
na kýžené vysvobození. Dne 26. března přijel
do vesnice transport maďarského vojska, ustupujícího ze Slovenska. Vojsko zabralo obě školní budovy a důstojníci se nastěhovali do bytu správce
školy. Byla to již armáda v úplném rozkladu. Prodávali vše, co mohli, z erární výstroje a výzbroje.
Osobní auto za několik kg sádla či několik litrů vína
a ve škole nechali za 10 cigaret kompletní polní kuchyni. Zdržela se v Ratíškovicích něco přes týden
a pak dostala tato rozkládající se armáda rozkaz

20 Na ty, kteří se k Němcům nedali, čekaly dvě organizace: Technische Nothilfe a Organisation Todt – Todtova organizace. Byly to vojensky organizované
pracovní jednotky, které budovaly dálnice, mosty, bunkry a jiná zařízení, později odstraňovaly následky po bombardování.
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k ústupu. To už se blížila fronta a v noci již bylo
slyšet dunění děl. Ihned po nich přišlo do vesnice
německé vojsko: technický oddíl a „odvšívárna“.
Tuto jsme měli „k veliké radosti“ na dvoře ve staré
škole. Zdrželi se asi týden a ustupovali. Za nimi
přijel německý štáb. To už Rusové stáli u Holíče
na Slovensku. Do bytu správce školy nastěhovali hejtmana Riemanna. Byl velmi náročný. Nařídil
si vytápění místností po celou noc.
Teď už přicházejí také z fronty ojedinělí ranění,
a lidé tušíce, že nyní se teprve přihrne horda německých frontových „zabijáků“, zakopávali a schovávali, co se dalo. Dne 11. dubna v 9 hodin večer
dostaly Ratíškovice prvý zásah leteckou bombou.
Cílem měl být německý trén21 na silnici u Šťastných, ale bomby dopadly do uličky „Na kopcích“
a zranily a usmrtily několik lidí. Jiná letecká bomba,
která byla určena pro starou školu, rozbila sloup
elektrického vedení u Obecního domu. Ve škole
se vysypala téměř všechna okna z té strany. Celý
štáb vzal potom do zaječích.
Protože do vesnice už začaly dopadat ruské
granáty, utíkali lidé, kteří neměli pevných sklepů,
do dolů. Rovněž správce školy po dvou dnech odešel na důl „Theodor“. V ten čas bylo tam už asi na
1500 lidí. Počítali všichni, že fronta se přežene během dvou dnů, zatím jsme však pobyli v dolech týden. Leželi jsme ve štolách na slámě. Havíři obětavě konali strážní službu. Prožívali jsme tam všichni
těžké okamžiky, protože nebylo dostatek potravin,
hrozilo při delším pobytu zatopení a nedůvěřovali jsme Němcům, jestli doly úmyslně nezavalí.
V těchto strastiplných dnech se tam v podzemí narodila 3 děvčátka a porodní babička je pokřtila na
Marie Theodory.

Konečně 18. dubna 1945 časně zrána vyklidili Němci vesnici a Rusové je zahnali až k Vlkoši.
Vesnice poskytovala žalostný pohled. Domy rozbité, ulice plné skla a křidlice. Nejhůře byla zasažena
ulice od myslivny ke kostelu a odtud ke staré škole. Některé domy jako Šupálkův a Buřinského byly
smeteny až do základů.
Stará škola byla nejvíce postižena z nádvorní
strany. Dostala asi 12 zásahů, takže spadl celý štít
a třemi zásahy byl úplně demolován byt správce
školy. V kuchyni se zřítil strop a vedlejší světnice
měla celou zadní stěnu vybořenou. Dvéře i s obložením vyraženy, nábytek rozbit a svršky vyrabovány. Také školní kancelář byla vyrabována, akta
a knihy rozneseny po dvoře a okolních zahradách.
Na dvoře i na půdě bylo mnoho nevybuchlých
bomb. Nová škola dostala plný zásah do kabinetu,
takže všechny školní pomůcky byly zničeny.
Nový revoluční národní výbor, jehož členem byl
také správce školy, dal se rychle do práce a opravoval poškozené podniky a veřejné budovy. Obě
školní budovy byly nejprve zabrány ruským a potom rumunským lazaretem. Na zahrádce ve staré
škole byl umístěn operační stan. Později byly ve
škole umísťovány tlupy opozdilých marodérů, partyzánů a pod. Teprve 1. června byly obě budovy
vyklizeny a vyčištěny, takže se mohlo započít s vyučováním.
Také obec se pomalu vzpamatovávala ze svých
ran. Byl opraven a dán do provozu mlýn, opravena elektrická síť, podchyceno zásobování a život
se pomaloučku zajížděl do normálních kolejí, vedoucích do krásné budoucnosti, ozářené sluncem
svobody.

21 Trén - je souhrn vozby určité jednotky. Tělesový trén tvoří vozidla vojskového tělesa.
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1945/46
Školní rok započal 17. září 1945 pro nedostatek učitelských sil. Na škole zůstali pouze správce
školy, Anna Slezarová, Jaroslav Beránek, který byl
do prosince na vojně a industriální učitelka Anna
Chludilová.
Vyučování v tomto školním roce bylo velice obtížné, protože pro nedostatek učitelských sil a jejich fluktuaci bylo nutno třídy spojovat a rozdělovat.
Na škole vypomáhali také abiturienti, jako Šťastný
František, Toman Michal, Koplík Antonín a Malhotský Josef.
Vyučování bylo také ztíženo naprostým nedostatkem učebných pomůcek, které bylo možno jen
poznenáhlu opatřovat, a nedostatkem učebnic.
Bylo nutné také napnout všecky síly, aby nedostatky z minulých let, zejména v dějepisu a zeměpisu
byly odstraněny.
Protože byl dán návrh jednotného školského
vzdělání a povinnost absolvování měšťanské školy přiřknuta všem žákům po pětileté obecné školské přípravě, dal správce školy Josef Sedláček v
místním národním výboře návrh, aby ve zdejší obci
byla zřízena měšťanská škola a umístěna prozatím
v nové školní budově. Návrh se potkal s porozuměním všech členů místního národního výboru a byl
jednohlasně schválen. Žádost o zřízení měšťanské
školy v obci byla zemské školní radě podána.
U příležitosti oslavy 7. 3. založila školní mládež
na popud správce školy Masarykův fond ku zbudování měšťanské školy a vykonala v obci sbírku.
Sbírka vynesla 30.871 Kč. Místní tělocvičná jednota „Orel“ darovala na tento účel 6.000 Kčs, „Sokol“
5.000 Kč.
Protože pro 5 tříd s pobočkami by ve staré škole nebylo dostatek místností, žádal správce školy,
aby z naturálního bytu správce školy, nalézající-

ho se v pravém křídle v přízemí a nevyhovujícího
pro vlhkost a chlad byla zřízena učebna a naturální byt zřízen v některém domku mimo školu. Také
tento návrh byl realisován a naturální byt správce
školy byl protokolárně zajištěn v domku bývalého
poštmistra Josefa Plačka, Na kopcích č. 452. Počet žactva v tomto roce poklesl, protože hodně rodin se odstěhovalo do pohraničí.
1946
O prázdninách zahynul neopatrností Stanislav
Spasiuk, žák IV. tř. V obci byla v provozu ambulantní čistírna peří. Majitel po práci nechal zapnutý
motor a odejel do Kyjova. Jmenovaný žák se chytil
špatně isolovaných drátů a byl elektrickým proudem zabit. Pohřeb měl právě na cyrilskou ratíškovskou pouť.
Krajané z Kanady zaslali na zakoupení knih pro
chudé školní děti obnos 3.449 Kčs.
1946
Dne 1. října byla ve zdejší obci otevřena měšťanská škola. Učitelé Jan Stacke a Jaroslav Beránek přešli i se svými třídami na školu měšťanskou,
jejímž zastupujícím ředitelem byl ustanoven odbor.
učitel František Šedivý z Hodonína. Tím byla zdejší sedmitřídní obecná škola stažena na pětitřídní
s pobočkami.
Měšťanská škola v Ratíškovicích byla slavnostně otevřena v neděli dne 1. října 1946. Déle trvající úsilí o otevření školy konečně korunováno úspěchem. A tak krásného podzimního dne, po druhé
hodině odpolední, shromáždili se místní občané,
školní děti a spolky, aby projevili radost nad touto
významnou událostí.
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Slavnostní průvod odebral se k budově nové
školy, kde přítomné přivítal předseda MNV Petr
Gajdík. Za zemskou školní radu promluvil zemský inspektor Limberk, za OŠV a školní inspekci
J. Bouška, za odborovou radu učitelskou ředitel
školy ve Vnorovech Tomek.
Všichni řečníci zdůraznili význam školy pro obec.
V předešlých letech navštěvovaly ratíškovické děti
měšťanské školy v Hodoníně, kde mnohdy za deště neb mrazu čekávaly dlouho na autobus. Hned
v počátcích jednáno s úřady o novostavbu školní budovy. Měšťanská škola byla totiž umístěna v novější
budově, která jest vlastně budovou místní obecné
školy, jež proto může míti jen polodenní vyučování, neboť ve staré budově obecné školy jest jen pět
učeben, ačkoliv obecná škola má sama 9 tříd.
1. a 2. října 1946 byli žáci zapsáni do příslušných tříd. Vyučování bylo zahájeno 3. října. Zatím
otevřeny tři třídy.
Do I. tř. zapsáno 53 dětí a třídní uč. byl Jan Stacke.
Do III. tř. zapsáno 52 dětí a třídní uč. byl Vít.
Ryba.
Do IV. tř. zapsáno 46 dětí a třídní uč. byl Jar.
Beránek.
Celkem zapsáno 151 dětí. Větší část dětí dosud
nechodila do měšťanské školy. Z počtu zapsaných
bylo 19 dětí z Vacenovic.
Dívčí ruční práce a domácí nauky vyučovala
Anna Chludilová, učitelka ženských ručních prací
a domácích nauk. Školní kuchyně byla ve staré budově obecné školy. Vedením školy zatím pověřen
František Šedivý, odborný učitel z Hodonína.
Do IV. tř. pořízeny byly nové stoly a židle,
v ostatních třídách jest starý z obecné školy, rovněž tabule jsou staré. V přízemí jest ředitelna,

2 učebny, v prvním poschodí dvě učebny, malý kabinet a sborovna. Potřebných pomůcek téměř nebylo, a proto dle možností objednány. Zakoupeny
knihy, tiskopisy, razítka a časopisy.
Učitelský sbor dal se s radostí do práce a zmáhal všemožně překážky, jež mu byly dány do vínku
místní školy.
1946 (MěŠ)22
Dne 14. 11. schválila komise okresního národního výboru staveniště pro budovu měšťanské školy.
Komise doporučila zkusné sondy, aby snad na staveništi nebyla voda s tekutým pískem. Staveniště
je poblíže zastávky k Vacenovicům a jest vzdáleno
od středu obce asi 10 minut.
1947 (MěŠ)
Dne 15. 1. jmenován odborný učitel František
Šedivý zatímním ředitelem měšťanské školy.
1947/48 (MěŠ)
Od 1. září 1947 ustanoveni na měšťanskou školu Anna Ivanová a Miroslav Ivan, kteří přišli z pohraničí.
Američtí krajané žijící v USA darovali škole 13.050 Kčs na pořízení promítacího přístroje
na úzký film. Uvedený obnos vybrali a odevzdali škole manželé Koneční od rodáků z Ratíškovic
a okolí. Promítací přístroj pro školní film, objednaný u firmy Mühlbauer v Hodoníně, byl škole dodán.
Přístroj s plátnem stál 20.272 Kčs a byl hned z peněz k zakoupení určených zaplacen.
Promluveno k žákům o nové ústavě ČSR a děti
vyzvány, aby doporučily rodičům volbu jednotné
kandidátky.

22 Zápisy označené zkratkou MěŠ jsou vyňaty z kroniky měšťanské školy, NŠ z kroniky národní školy. Obě školy běžely souběžně od roku 1946, v roce
1953 byly sloučeny v osmiletou střední školu, jejíž jedinou kroniku následně sepisoval její ředitel Jaroslav Beránek.
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1947 (MěŠ)
Den 22. května byl pro Ratíškovice památným
dnem. Toho dne projížděl totiž obcí pan president
dr. Ed. Beneš s chotí. Školní mládež stála špalírem
po obou stranách silnice od myslivny ke kostelu
a nadšeně vítala pana presidenta, který nám všem
laskavě kynul.
1947 (MěŠ)
Dne 16.11. ustanoveno na měšťanské škole rodičovské sdružení. Předsedou zvolen A. Macek
(horník), jednatelkou A. Ivanová. Přítomno 51 rodičů.
1948 (MěŠ)
Zákonem z 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon),
změněna dosavadní měšťanská škola II. stupně
a od 1. září 1948 má škola název střední škola.
Zákon vstoupil v platnost 1. září 1948.
Tím uskutečněno přání učitelských generací,
aby škola byla jednotná, aby nebyl ztěžován přechod žáků ze škole II. stupně do škol III. stup.
a hlavně, aby vzdělání všech dětí bylo jednotné.
Mohlo se tak státi jen po únorových událostech letošního roku.
1948 (MěŠ)
V poslední třetině měsíce září provedla nemocnice Karlovy university v Praze výzkumné šetření
štítné žlázy. Případů štítné žlázy jest na obou školách dost.
1948 (MěŠ)
Po ústní dohodě s předsedou MNV stanoven
rozpočet měšťanské školy na rok 1949. V řádném
rozpočtu je obnos 100.000 Kčs, v mimořádném

201.000 Kčs. Řádný rozpočet byl schválen nadřízenými úřady.
1949 (MěŠ)
Dne 3. dubna se zúčastnilo 47 žáků okresního
kola STM (soutěže tvořivosti mládeže). V recitaci
soutěžili žáci pod vedením prof. L. Nahodila, zpěv
řídil učitel M. Ivan a tance učitelka A. Chludilová.
K tancům hrála smyčcová hudba žáků – nacvičil M.
Ivan. Žáci zvítězili v tanci, předváděli staré ratíškovické tance.
Dne 14. května bylo 43 žáků a 5 vedoucích
na krajském kole STM v Gottwaldově, kde získali předvedením ratíškovických tanců první cenu
v kraji.
1949 (MěŠ)
Od 9. května do 28. června provedli žáci 3x pátrání po mandelince bramborové, která na katastru
obce nebyla nalezena.
1949 (MěŠ)
Dne 12. června přijalo osazenstvo dolu „Tomáš“
patronát nad naší (měšťanskou) školou. Slavnost
konána na bývalém orelském hřišti. Žáci a žákyně
obstarali 12 čísel pořadu a horničtí učni z Kyjova
4 čísla. Po 14. hodině se odebral slavnostní průvod
s hudbou na sokolské hřiště. Pořad zahájen v 15
hodin předsedou MNV J. Svobodou. Potom zástupci osazenstva dolu Tomáš přejali patronát. Ředitel
školy promluvil o významu a účelu patronátu. Spolu se zástupci žákovské samosprávy poděkoval za
přijetí patronátu. Nejkrásnějšími čísly pořadu byly
staré ratíškovické tance, tančení reje pod majkou,
prostní cvičení, neboť celé hřiště bylo zaplněno.
Přítomno více jak 1600 dospělých a téměř všechny ratíškovické děti. Snaha učitelů a dětí byla tak
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nejlépe oceněna. Po vyúčtování zbylo 24.000 Kčs,
z nichž 10.000 Kčs bylo určeno k nákupu školních
pomůcek. Všechny děti byly na slavnosti pohoštěny cukrovím, párkem a sodovkou.
1949/50 (MěŠ)
V tomto školním roce byla na měšťanské škole
ustanovena pionýrská organisace, která neměla
na počátku mnoho členů. Důvěrníkem žákovské
organisace, která fungovala zatím vedle pionýrské
organisace, byl Jaroslav Beránek.
1950 (MěŠ)
Od 1. září 1950 byl na měšťanskou školu ustanoven František Šťastný.
1947 (NŠ)
Od 1. března ustanovena na zdejší školu Berta
Klabalová, bývalá řídící učitelka v Žítkové, okres
Uh. Brod.
1947/48 (NŠ)
Pro nedostatek místností („nová škola“ obsazena měšťanskou) se vyučovalo polodenně. Protože
bylo elektrické osvětlení zavedeno do všech tříd,
bylo možno vyučovati plný počet hodin.
1948 (NŠ)
Dne 31. května 1948 a 7. června 1948 visitovala
školu nově ustanovená okresní školní inspektorka
obecných škol pí Marie Kolaříková, bývalá učitelka
v Hodoníně. Je to ponejprv v dějinách školy, že se do
školní kroniky v této funkci podepsala žena.
1947/48 (NŠ)
Protože dosavadní záchody byly zdravotně závadné, bylo započato se stavbou záchodů na dvoře.
S budovou školy budou spojeny krytou chodbou.
56

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

1948/49 (NŠ)
Protože hlavní potrubí splachovacích záchodů
nebyla včas dohotovena – pro nedostatek materiálu – bylo vyučování na zdejší škole zastaveno
na dobu od 2. září do 8. září.
Proponované žákovské záchody, s jejichž stavbou už bylo započato, byly zrušeny a ve školní budově zřízeny splachovací záchody a vodovod.
V přízemí proražen východ přímo na dvůr a zdivo mezi pilíři vybráno, takže vznikla pěkná hala.
Do čtyř tříd zakoupeny nové dvousedadlové lavice a do pěti tříd nové katedry a listové tabule.
Nábytek v úhrnné ceně 91.775 Kčs dodala firma
„Frant. Talla a spol. - továrna na školní nábytek“
v Přerově.
Veškeré zednické práce provedl obětavě a zdarma p. Pavel Dekař, předseda rodičovského sdružení. Budiž mu za to srdečný dík.
1949/50 (NŠ)
Osazenstvo dolu „Vlasta“ přijalo dne 18. února 1950 patronát nad zdejší školou a uspořádalo
v ten den patronátní ples, jehož výtěžek 20.000 Kč
věnovalo škole. Veřejně přijalo patronát v slavnosti
konané dne 11. června 1950. Slavnost s průvodem
od dolu „Vlasta“ a pestrým žákovským programem
se odbývala na sokolském stadionu. Slavnostními řečníky byli František Knotek, okresní jednatel
ROH (Revoluční odborové hnutí), školský referent
František Ambroz a ředitel školy Josef Sedláček.
Veškeré žactvo bylo svými patrony pohoštěno.
Z jmění SRPŠ a daru patronů bylo zakoupeno
gramoradio a instalován školní rozhlas v úhrnné
cenně 43.600,50 Kčs.

1950 (NŠ)
Tento rok se stal důležitým pro všechno učitelstvo, protože od 1. dubna 1950 vstoupila v platnost
nová úprava platová a nový pracovní učitelský řád.
Podle tohoto pracovního řádu byla snížena pracovní povinnost učitele národní školy z 28 vyuč. hodin
na 26 hodin týdně; při tom za správu školy se započítává při 10 třídách 10 hodin. Základní učitelský
plat se skládá z platu pevného (Tab. 1), vypláceného měsíčně, a diferenčního (Tab. 2), vypláceného
ročně. Ředitelský přídavek na školách národních
činí při 1 třídě 500 Kčs, při 2 – 3 třídách 600 Kčs,
při 4 – 6 třídách 750 Kčs, při 7 a více třídách 900
Kčs měsíčně.

1950 (NŠ)
Hned druhého dne po skončení školního roku
zahynul tragicky Stanislav Foltýn, žák IV.A. Byl zasypán a zadušen v cihelně pískem, který nabíral
do koleček, aby doma upravil zápraží při tradičním
pouťovém úklidu.

Tabulka č. 1 : Přehled základního platu učitele

1951/52 (NŠ)
Školní rok 1951/52 započal dne 1. září 1951
slavnostním shromážděním žactva, SRPŠ a zástupců patronátu. Ředitel školy ve svém proslovu
přivítal všechny přítomné, zejména žactvo a vyzvedl radostný nástup našich dětí do školy v mírovém
ovzduší a vybídl je k zvýšenému pracovnímu úsilí
v letošním školním roce. V témže smyslu promluvila k žactvu také za SRPŠ předsedkyně Svazu žen
Marie Blahová a zástupce MNV Vavřín Dohnálek
a vyzvali žactvo k mírovému budování.
Prázdninové rekreace se zúčastnilo 14 dětí.
Byly umístěny v rekreačních střediscích v Rožnově
a Nov. Jičíně. 14denního zájezdu do kulturních středisk se zúčastnilo 11 dětí. Obě tyto akce byly velmi
úspěšné a setkaly se s velkou oblibou, jak u rodičů,
tak žactva. Děti skoro vesměs přibraly na váze.
Péči o dětský chrup prováděl i v tomto roce
Dr. Hadaš z Hodonína. V zubním ambulatoriu
na dole „Tomáš“ bylo na jeho návrh ošetřeno asi
112 dětí. Soustavná péče o chrup jeví už viditelné
výsledky. Na škole není už dětí s vykotlanými zuby

Ve
stupni
1.
2.
3.
4.
5.

Při době započitatelné
pro zvýšení pevného platu
od počátku

do konce

–
6. roku
11. roku
16. roku
21. roku

5. roku
10. roku
15. roku
20. roku
–

V pracovní třídě
I.

II.
III.
IV.
Kčs měsíčně
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000

Tabulka č. 2 : Přehled diferenčního platu
Za třídu
1.
2. – 4.
5.

21 – 30
100
–
100

Při počtu dětí ve třídě
31 – 40
41 – 50
150
200
100
150
150
200

51 a více
300
200
300

Touto platovou úpravou byla značně zvýšena životní úroveň učitelstva, zejména začátečníků.

1950 (NŠ)
V prosinci t.r. ustanovena na škole pionýrská
organisace PO. Nábor proveden ve IV. a V. třídě.
Přihlášení žáci v počtu 63 zařazeni do 2 oddílů.
Vedoucím ustanoven Bedřich Nový, student gymnasia, a pedagogickým poradcem učitel Lad. Valoušek. Schůzky konány pravidelně jednou týdně.
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a zmizelo téměř úplně onemocnění – bolení zubů
a zánět okostice – které bývaly tak časté, zejména
u dětí prodělávajících změnu chrupu.
SRPŠ ze svého fondu zakoupilo pro potřebu
školy harmonium v ceně 26.656 Kčs. Schůze oproti minulému roku byly úspěšné a velmi pěkně na-

vštívené. SRPŠ měla v tomto roce 263 členů. Jeho
předsedou byl Jindřich Hebron, úředník na ONV
v Hodoníně.

Ročník 1939 a 1940, učitel Mička Jan (cizí) - 1. lavice zprava Blaha František (zv. Sidon, žen. Dubňany), Čerge Štefan (žen. mimo),
Vacenovský Josef, Hoch František, Zemánková Alžběta pr. Příkaská (zv. Dubňákova), Slováková Jarka pr. Pánková (pr. mimo). 2. lavice
zprava Macek Jiří, Přibil Josef, Koplíková Marie pr. Machálková, Luňáková Anna pr. Majtnerová (pr. Bojkovice), Šmídová Josefa pr. mimo,
Foltýnová Josefa pr. Blahová. 3. lavice zprava Zemánek Josef (žen. Čejkovice), Příkaský Stanislav, Gasnárková Jarka pr. Hodonín, Blahová Marie pr. Perscheová, Macková Marie (zv. Kašpárkova) pr. mimo, Gajdíková Žofie pr. Klimešová. 4. lavice zprava Toman Antonín
(zv. Tomáškuj), Ingr Jaroslav, Vybíralová Vlasta pr. Linhartová (pr. Hodonín), Holeček František (žen. mimo), Šteflová Věra pr. Tomanová
(pr. Hodonín), Brhelová Josefa pr. Sítková (pr. Charvatská Nová Ves). 5. lavice - vpravo v lavici sedí Matuška Osvald, vzadu na lavici
sedí zprava Kadlčík Josef (žen. Dolní Bojanovice), Nováková Marie pr. Šťastná (pr. Vacenovice), Kordulová Josefa pr. Foltýnová, Toman
Václav, Vlčková Jiřina pr. Bábíková, Kordulová Anna pr. Fádlíková, Příkaská Marie pr. Foltýnová, Pišťáková Ludmila pr. Dubňany.
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1951/52 (NŠ)
Pionýrská skupina zdejší národní školy čítala
54 členů, zařazených do dvou oddílů. Vedoucí
I. oddílu byla svazačka Mil. Bilská a po jejím odchodu svazák L. Vopelka. II. oddíl vedla svazačka
Hedv. Tomanová. Skupinovým vedoucím byl Tomáš Rybecký, předseda ČSM.
Oddíly konaly jednou týdně pravidelné schůzky
– v zimě ve škole a v létě pod širým nebem. Žactvo
v nich bylo seznamováno s pionýrskými zásadami,
úkoly a pracemi, nacvičovány čísla a pásma, také
písně k veřejnému vystoupení a organisovány byly
brigády na sběr mandelinky bramborové, pomoc
v JZD a v obecním polesí, na sběr odpadových
hmot, léčivých bylin a mičurinské kroužky pro pěstování léčivých bylin.
Rozvoji práce PO překáží nedostatek místností.
Není vlastní klubovny a schůzky jsou odkázány jen
na učebny, které při polodenním vyučování jsou
obsazeny do pozdních
hodin.
1952/53 (NŠ)
Na škole fungovaly
v tomto roce vedle doučovacích kroužků, kroužky tělovýchovné, vedené
učitelkami M. Maděričovou, Capíkovou, Beránkovou a pí Bož. Vanďurkovou, členkou místního
svazu žen. Tyto kroužky
připravily čísla pro vystoupení na „Mezinárodním dnu dětí“. Dále
fungoval kroužek dobro-

volníků Čsl. červeného kříže, který vedla učitelka
M. Sluková. Členové kroužku prodělali kurs první
pomoci pro získání odznaku POZ. Kroužek mičurinců vedla úspěšně uč. Hložánková Štěpánka.
Pionýrská organisace měla letošního roku 2 oddíly. První oddíl o 26 členech vedl místní svazák
Stanislav Šnajdr a druhý oddíl o 29 členech uč.
Maděričová. Skupinovým vedoucím byl svazák Miroslav Buřinský. Pionýrská organisace poskytovala
pomoc škole doučováním slabších žáků a organisováním sběru odpadových hmot, léčivých bylin
a ničení škodlivého hmyzu (chroust, mandelinka
bramborová).
1953 (NŠ)
Ředitel školy Josef Sedláček odchází po
20 letém působení v Ratíškovicích na svou žádost
na nové působiště do Brna.

Rok 1951 - 9. třída na školní chmelové brigádě v Rybňanech u Žatce.
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1951
Dne 1. září 1951 se stal ředitelem měšťanské
školy Jaroslav Beránek, který pochází z malorolnické rodiny Tomáše Beránka v Podbřežicích,
okres Vyškov. V letech 1922–30 navštěvoval
státní reálné gymnasium ve Vyškově, ve šk. roce
1930–31 abiturientský kurs při mužském státním
učitelském ústavu v Brně, kdež se podrobil zkoušce učitelské dospělosti. Od 1. září 1931 do 31. října
1931 vyučoval na trojtřídní národní škole ve Starém
Poddvorově, dnem 1. listopadu 1931 byl přeložen
na šestitřídní národní školu v Ratíškovicích, kde učil
až do 30. září 1946. Dne 1. října 1946 byl přeložen
na měšťanskou školu v Ratíškovicích. Zkoušku
z I. odboru vykonal v roce 1949 v Brně.
1952
Ježto školnice Františka Šnajdrová převzala
funkci předsedkyně nově se tvořícího místního
JZD, zažádala o rozvázání pracovního poměru
a od 1. ledna 1952 nastoupila jako školnice Anastazie Dobešová z Ratíškovic, č. 261.
1951/52
Školní rozhlas, jenž byl o prázdninách zaveden do všech učeben a do sborovny, byl využíván
všemi členy učitelského sboru, méně již žactvem.
Rozhlasové projevy byly konány 5 minut před vyučováním nebo o přestávce. Týkaly se propagace
školního vyučovacího řádu, náboru do hornictví,
sběru odpadových surovin, brigád žactva, zdravotnictví a událostí místních i světových.
Sběr odpadových hmot vedl s. Ivan. Závazky
ve sběru papíru byly třídami vysoko překročeny.
Celkem bylo sebráno za školní rok 4200 kg papíru, 1245 kg kostí, 7000 kg železného šrotu, 69 kg
pecek, 84 kg léčivých bylin. V soutěži o nejlepší
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sběr barevných kovů bylo sebráno 132 kg a škola
se umístila na prvním místě v okrese. V soutěži
o největší sběr starého textilu se umístila škola taktéž na prvním místě v okrese. Žáci sebrali 1306,5
kg starého textilu.
Na jaře se žáci zúčastnili zalesňovacích prací
a vysázeli přes 200 000 stromků. Byli pochváleni v časopise „Jiskra“ za svou práci. Od ministerstva lesů obdrželi čestné uznání za sběr lesních
semen.
Dne 18. 12. bylo provedeno roentgenování
všech žáků školy. Zdravotnické prohlídky žáků
prováděla dr. Božena Fialová z Dubňan, prohlídky chrupu dr. Hadaš z Hodonína. Na základě vyšetření byli žáci odesíláni do ozdravoven a vady
chrupu opravovány dentistou p. Řádkem v ordinaci
na dole „Tomáš“. Nově se tvořící socialistický řád
tak ukazuje, že péče o člověka je první a základní
starostí nové společnosti.
O ideologický růst členů učitelského sboru bylo
pečováno individuálním studiem, z něhož podávali
členové sboru pravidelné referáty na učitelských
konferencích.
Přehledná tabulka o třídění žactva na konci roku
1951/52:
Chování

Prospěch

Tř.

Počet
žáků

1

2

3

1

2

3

4

5

Průměr
třídy

I.A

24

19

4

1

4

4

10

7

1

3,1

I.B

25

23

2

–

6

8

8

3

–

2,3

II.A

27

23

4

–

3

6

12

6

–

2,7

II.B

29

24

5

–

5

6

11

7

–

2,6

III.A

24

22

2

–

–

2

7

10

5

3,75

III.B

25

24

1

–

3

3

7

8

4

3,24

IV.A

24

24

–

–

3

8

11

2

–

2,5

IV.B

25

25

–

–

1

7

12

5

–

2,8

Celkem

203

184

18

1

25

44

78

48

10

2,9

1952/53
Všichni žáci školy se přihlásili do celostátní soutěže o nejlepší sběr žaludů. Vyhlásili mezitřídní
soutěž a podařilo se jim sebrat 24 365 kg, tedy
téměř 244 q žaludů, takže splnili plán na 824%.
Umístili se na 1. místě v okrese, na 2. místě v Gott�����

waldovském kraji. Dle sdělení zástupců krajské
správy lesů, kteří předali na slavnostním shromáždění žactva nejlepším sběračům odměny, umístili
se naši žáci na 1. místě v republice co do množství
nasbíraných žaludů. Nutno podotknout, že veškerý
sběr prováděli v době mimo vyučování.

Třída IV. A, ročník 1944 na na pochodovém cvičení na Rúdník Dole zprava Kordula Josef (zv. Besa), Foltýn Cyril, Blaha Ludvík, Kotásek
František (žen. Vacenovice), Turzík. První řada zleva Gajdík Cyril, Blahová Anna pr. Tomanová (pr. Hodonín), Koplová Anastázie pr. Vybíralová (pr. Rohatec), Koplíková Anna (zv. Linošova) pr. Smetanová, Turzíková Terezie pr. Tomanová, Grauová Alena pr. Školová. 2. řada
zprava Macková Františka pr. Opavská (pr. mimo), Kopl František, Blahová Marie pr. Šupová, Brhelová Marie pr. Kudrová, Kovaříková
Josefa pr. Příkaská, učitelka Bendová Jitka r. Bendová (manžel po svatbě přijal její dívčí příjmení), Klouda Josef, Ilčíková Růžena pr.
Vacenovská, Gasnárková Marie pr. Voříšková.
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Dne 27. září poděkoval žákům za blahopřání národní umělec Petr Bezruč.
Dne 15. ledna se konala mimořádná konference na téma: Marxismus–leninismus a náboženství.
Na této konferenci prodiskutována též otázka individuálního studia, k němuž se přihlásili všichni
soudruzi.
Celkem zameškáno 2247 omluvených půldnů,
což činí 4,2%, 193 neomluvených půldnů = 0,4%.
Neomluvené půldny mají hlavně bratři L. a C.,
na nichž ztroskotalo veškeré naše pedagogické
úsilí a u nichž nepomohl ani zásah vyšších úřadů, jako soudruha inspektora, případně zásah
SNB. Hlavní podíl na neúspěchu je špatně vedená
výchova od mládí v rodině, kde chybí otec, jenž
se o rodinu vůbec nestará a přichází se domů podívat vždy za několik let.
Na jedenáctiletou školu v Hodoníně, jež byla
novou školskou reformou zřízena, odešli pouze
2 chlapci a 2 dívky, což bylo jistě málo.
Také měnová reforma, provedená dne 1. června 1953, jež pomohla odstranit lístkový potravinový systém a upevnit naše hospodářství, ovlivnila
nábor žákyň do učebního poměru a většina dívek
se rozhodla pro okamžitou výdělečnou činnost,
hlavně na přání rodičů.
1953
Dne 14. března vyslechli žáci rozhlasovou relaci
o úmrtí presidenta republiky s. Klementa Gottwalda. Smuteční tryzna v obci se konala 16. 3. V sále
obecního domu byl vystaven kenotaf23, u něhož
se střídali svazáci, pionýři, učitelé, příslušníci KSČ
a ostatní občané.

23 Kenotaf – symbolický náhrobek pro uctění památky zemřelého.
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1953/54
Nový školský zákon, jenž znamenal základní přestavbu našeho školství sjednocením všech stupňů
škol určených základnímu všeobecnému vzdělání,
dal vznik osmileté střední škole v Ratíškovicích,
jež vznikla spojením bývalé národní a střední školy
v Ratíškovicích. Ředitelem nově zřízené školy byl
jmenován ministrem školství s. E. Sýkorou s. Jaroslav Beránek, jeho zástupcem Miroslav Ivan.
Na zahajovací konferenci byly též přiděleny vyučovací půldny třídám. Ježto pro 15 tříd chybí 6 učeben, nutno opět vyučovat na směny, což je dávnou
bolestí ratíškovické školy.
Na osmiletou střední školu v Ratíškovicích byla
přidělena s. Jitka Bendová z národní školy v Rohatci, která se stala skupinovou vedoucí PO.
Žáci se zúčastnili četných akcí v obci, v akci
o čistotu obce získala naše obec první cenu v okrese.
Během školního roku nasbírali žáci školy
1379 lahviček od „Alpy“.
Žáci školy se přihlásili v měsíci září k odběru následujících časopisů:
Mateřídouška 64 výtisků
Ohníček 31
Pionýrské noviny 26
Pionýr 32
Na škole je 465 žáků. Na konci školního roku
1953–54 prospělo 15 žáků s vyznamenáním
(v 6 – 8 tř.), prospělo 410 žáků a neprospělo
37 žáků. V jazyku českém bylo dáno celkem 29 nedostatečných, v jazyku ruském 5 nedostatečných,
v matematice 23 nedostatečných, v zeměpisu
4 nedostatečné, v dějepise 4 nedostatečné,
ve fysice 3 nedostatečné, v biologii 1 nedostatečná.

Roč. 1944, třída 4. A - učitelka Bendová Jitka r. Bendová. 1. lavice zprava Gajdík Cyril (zv. "fotograf"), Blaha Ivan, Blaha Josef (žen. Hodonín), Kordula Tomáš (žen. Vacenovice), Dobeš František, Blaha Ludvík (žen. Rohatec). 2. lavice zprava Brhelová Marie pr. Kudrová,
Blahová Marie pr. Šupová, Koplová Anastázie pr.Vybíralová (pr. Rohatec), Macková Františka pr. Opavská (pr. Bystřice p. Pernštejnem),
Kovaříková Josefa pr. Příkaská (žij. Mikulov), Blahová Marie pr. Šupálková. 3. lavice zprava Kordula Josef (zv. Besa), Kopl František,
Dobeš Ladislav, Šnejdar František, Holeček Pavel (žen. Dubňany). 4. lavice zprava Turzíková Terezie pr. Tomanová, Holečková Ludmila
pr. Bábíková, Kadlčíková Anna pr. Měšťanová (pr. Trnava), Ilčíková Růžena pr. Vacenovská, Blahová Anna pr. Tomanová (pr. Hodonín),
Koplíková Anna pr. Smetanová. 5. lavice zprava Kundrata Alois (žen. Holýšov), Foltýn Cyril (žen. Vacenovice), Kotásek František (žen.
Vacenovice), Turzík František, Kordula František (zv. Břeťa). 6. lavice zleva Grauová Alena pr. Školová, Gasnárková Marie pr. Voříšková

Na I. stupni z 297 žáků obdrželo 2. stupeň z chování 20 žáků. Na II. stupni ze 168 žáků obdrželo
2. stupeň z chování 14 žáků.
Na škole se vyučuje na směny. Chybí 6 učeben,
pracovna pro fysiku a chemii, kreslírna, tělocvična a kabinety. V příštím školním roce bude chybět

7 učeben. Škola je umístěna ve 2 budovách vzdálených od sebe asi 300 m, což stěžuje řízení správy
školy. Obě školy jsou ve velmi prašném prostředí.
Jedna školní budova je bez vodovodu. Nové splachovací záchody v novější školní budově budou
dokončeny v roce 1954.
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1954/55
Na počátku školního roku bylo na škole 111 pionýrů, t.j. 37% žáků pionýrského věku, na konci
školního roku 135 pionýrů, tedy 46%. Na škole
bylo 9 oddílů. Na schůzkách PO se zabývali ve-

doucí výchovou dětského kolektivu, kázní pionýrů
a jejich prospěchem.
U pionýrů jsme požadovali příkladné chování,
což se nám vždy nedařilo. Na schůzkách jsme
se věnovali četbě pionýrských knih, učení písním,

Ročník 1945, třída 3.B - 1. řada zleva Benedik (z Rúdníka, později žij. mimo), Ševela Josef, Svorová Marie pr. Příkaská (zv. Kadenkova),
Tomanová Anna pr. Dobešová, Chludil Miroslav (žij. Baťovka, žen. Dubňany), Zelinka František (žen. Mikulov). 2. řada zleva Koten Josef
(žen. Hodonín), Toman Josef (žen. Hodonín), Voříšková Věra pr. mimo, Zemánková Ludmila pr. Zicháčková, Blaha Jaroslav (žen. Rohatec), Chasák Vladimír (žij. Baťovka, žen. mimo). 3. řada zleva v pruhovaném svetru Hubáček Jindřích, Tomšej Zdeněk (žen. Veselí n.
Mor.), Pavlíková Ludmila pr. Bařinová, Doležalová Marie (zv. Rúdnická) pr. Vlasáková, Toman František. 4. řada zleva Ingrová Marie pr.
Holešov, Zemánková Františka pr. Kotásková, Macková Růžena sv., Koplíková Marie (zv. Harcova) pr. Macková (zv. Farmačkova), Přibil
František (žen. Dubňany). 5. řada zleva Matušková Žofie pr. Šťastná, Kordulová Marie pr. Babicová (pr. Rohatec) pr. Konečná (pr. Rohatec), Tomšejová Eva pr. Kotenová (pr. Hodonín), Příkaská Anna pr. Boršov. 6. řada Kundratová Františka pr. Hodonín, učitelka Slezarová
Anna r. Žišková (roz. Strážnice)

64

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

zhotovování nástěnek. Naše skupina jako první
v okrese odevzdala peněžitý dar na fond solidarity ve výši 126,50 Kčs. Z počtu 30 pionýrů, kteří
opouštějí školu, bylo získáno 23 do ČSM.
Ježto škola je umístěna ve velmi prašném prostředí, byly podlahy v učebnách naolejovány.
V tomto školním roce byly konečně dány k užívání přistavené splachovací záchody na nové škole.
Zakončení školního roku bylo provedeno
18. června v sále obecního domu na společném
shromáždění všech žáků školy. Rodiče a zástupci
lidosprávy i masových organisací byli pozváni rozhlasem, rodiče vyznamenaných žáků zvláštními
dopisy. Odměněni byli dva žáci, kteří se rozhodli
pro hornictví (Petr Šťastný – Josef Dekař, VIII.A),
19 žáků, kteří prospěli s vyznamenáním a 16 žáků
za vzorné plnění sběru.
Ideově–politická úroveň učitelů.
Učitelé
organisovaní v KSČ navštěvovali
stranická školení. Kromě toho se zúčastňovali
přednášek pořádaných
OPS (s. Zelina – O novém postupu učení matematiky, s. Křenek – Mičurinství a mičurinská
políčka v 1. – 5. roč.,
s. Sedláková – O vyučování slohu). Školení
CO pro nevojáky se zúčastnili všechny soudružky a ředitel školy. V
metodickém
sdružení
jsme se zaměřili hlavně

na odstraňování nedostatků v jazyce mateřském,
počtech a psaní.
Závodní rada po dohodě s ředitelem pomáhala
řešit na provozních poradách problémy výchovy
a výuky. Pečovala o politickou výchovu členstva
týdenními desetiminutovkami a zprávami o literárních a pedagogických novinkách. Učitelé studovali
metodiky a metodické časopisy odebírané školou.
Na kulturně osvětové práci se nepodíleli všichni
stejnou měrou, což nutno pokládat za nedostatek. Závodní rada zůstala po volbách beze změny,
neboť pracovala pod vedením s. Weidenhöferové
v minulém roce dobře.

Učitelé muzikanti - zleva Beránek Jaroslav, Hofírek Miroslav, Ivan Miroslav, Hadač Ladislav.
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1955
12. června byla uspořádána místní spartakiáda,
s jejímž provedením
bylo četné obecenstvo
plně spokojeno. Výtěžek
1409 Kčs připadl škole.
1955/56
Na osmiletou střední
školu v Ratíškovicích byli
dnem 1. 9. 1955 ustanoveni Miroslav Hofírek
a Zdeňka Hofírková
z národní školy v Drnovicích, okres Val. Klobouky.
Skupinovým vedoucím
se stal Miroslav Hofírek.
Činnost PO narážela opět
na bývalé potíže, jimiž je
nedostatek místností pro S modelem letadla Kovářík Miroslav na hřišti u nové školy (v pozadí staveniště tělocvičny)
schůzky a nedostatek veZ celkového počtu 274 žáků pionýrského věku
doucích, hlavně z řad chlapců. Ve třídách se vyučovalo většinou až do půl osmnácté hodiny, takže bylo již koncem měsíce dubna 1956 181 pionýrů,
schůzky mohly být pořádány teprve po této době, tedy 60,5%. Plán uložený okresním vedením ČSM
byl tedy splněn. Horší to však bylo s náplní pionýrcož zvláště v zimě působilo potíže.
V lednu byl zřízen technický kroužek, který vedl ských schůzek, kde jsme se setkávali s některými
s. Kopka. Prací v tomto kroužku se zúčastňova- nedostatky. Vedoucí nedovedli udělat schůzky tak
li pionýři osmých tříd. Zabývali se zhotovováním zajímavými, aby do nich přivedli i ostatní žáky. Někluzáků, s nimiž pak prováděli pokusy, jež byly kde tomu ovšem bránila nepřízeň rodičů.
Část žáků osmých tříd se zapojila do práce
zdařilé. O tuto práci měli chlapci zájem a zúčastňovali se jí v plném počtu. Pro kroužek byla upra- v požárním sboru. Při velkém lesním požáru velmi
vena bývalá ředitelna na staré škole, jež je ovšem aktivně zasáhli a pomohli isolovat oheň. Z mnoha
pro své rozměry asi 3x3m naprosto nedostačující. stran jim bylo projeveno uznání.
Ve třídách fungují zdravotní hlídky, které pečují
V některých třídách vedly oddíly učitelky (s. Hofírková, Beránková, Bendová), také skupinový ve- o čistotu spolužáků i prostředí. V prvních měsících
roku 1956 se na škole vyskytlo hodně případů pladoucí s. Hofírek pomáhal při vedení oddílů.
66

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

ných neštovic, takže již hrozilo uzavření některých
tříd. V měsíci červnu 1956 provedla zdravotní prohlídku školy krajská zdravotní pracovnice.
Žáci se zúčastnili svými pracemi výstavky dětské tvořivosti a výstavky „Mladých techniků“. Zde
žáci Antonín Bardún a Petr Luňák vystavovali radia, jež sami zhotovili.
V tomto školním roce navázala naše škola družbu s osmiletou školou v Niž. Medzevu, okres Moldava. Mezi žáky II. stupňů obou škol se rozvinulo
čilé dopisování.
S rodiči se dostával učitelský sbor do styku na
schůzích SRPŠ, ať třídních nebo celoškolních.
Na třídních schůzkách si rodiče prohlédli práce dětí
a důkladně si s rodiči pohovořili. Celoškolní schůze
byly velmi pěkně navštěvovány 140 – 160 rodiči.
Nejméně se zúčastňovali schůzí rodiče slabých
a málo ukázněných žáků.
Bylo nutno s nimi hovořit
příležitostně při náhodném setkání, případně
zajít za nimi do bytu.
1956/57
Na školu byl dnem
1. září ustanoven s.
Vlastimír Klimeš z osmileté střední školy v
Hovoranech, s aprobací pro češtinu a ruštinu.
Také na místě školníků
nastaly změny: Místo
s. Valerie Koplové nastoupila na staré šk. budově
od 1. září 1956 s. Josefa
Dobešová, místo Ana-

stazie Dobešové nastoupila v nové školní budově
dnem 1. srpna 1956 s. Františka Šnajdrová, která
tuto práci již před několika lety zastávala.
V pátých a vyšších třídách si dopisovali žáci
se žáky v SSSR, Polsku, Bulharsku a NDR.
Z žáků vyšších tříd byla ustanovena 2 požární
družstva, jež velmi dobře pracovala. Za ochranu
lesů při požárech, jež jsou v době sucha časté, dostalo se jim uznání od státního polesí ve Strážnici
a upomínkových darů. Na okresním dnu požárníků,
konaném v Ratíškovicích dne 16. 6. 1957, obsadily
žačky v soutěži družstev první a žáci druhé místo.
Po likvidování kontrarevolučního puče v Maďarsku přispěli žáci na Fond solidarity částkou 916,25
Kčs, učitelé 279 Kčs. Výsledek této sbírky ukázal
na dobrou práci učitelů, i když se tu jevily určité rozdíly

Žáci roč. 1945 na pozemku školy "u drogerie" - zprava Toman František (zv. Pojišťovák), Tomanová
Kristýna pr. Dekařová, Přibilová Marta pr. mimo
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Ročník 1944 a 1945 (třída 7.A - výlet na Pustevny)
Nahoře zleva učitel Hadač Ladislav, Příkaská Ludmila pr. Michálková (pr. Hodonín), Blahová Marie pr. Šupálková, Šupálková Žofie pr.
Koplíková, Koplíková Anna pr. Adámková, Kordula Tomáš (žen. Vacenovice), Mráz Josef, Tomanová Kristýna pr. Dekařová, Bařina Petr
(žen. Dubňany). Vpředu zleva Přibilová Marta pr. mimo, Koplíková Anežka pr. Šuralová, klečí Gajdík Cyril (zv. "fotograf").

v částkách odevzdaných jednotlivými třídami. V soutěži spořivosti uspořili žáci celkem 32.892 Kčs.
V soutěži DUT (dětské umělecké tvořivosti) postoupila žákyně Ludmila Kundratová z II.B
do krajského kola a žákyně z I.A Hana Kordulová
do ústředního kola (recitace, vyprávění pohádky).
Výchovně působí na žáky i veřejnost zahradní
koutek s. Václava Kopky na dvoře v nové školní
budově. Žáci mu ochotně pomáhali. Žák Pavel Sochor se zúčastnil mezinárodního pionýrského tábora v Seči nad Sázavou. O jeho vzorném chování
a pracovní morálce byl škole zaslán pochvalný posudek, s nímž byli seznámeni žáci II. stupně.
Očkování proti obrně bylo provedeno v I. třídách. Bylo to v tomto roce poprvé a svědčí to
68

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

jistě o stále vzrůstající péči našeho zdravotnictví
a zdraví našeho obyvatelstva. Spolu s žáky prvních tříd byly očkovány všechny děti předškolního
věku od 1 roku. Žáci vycházející školu a žáci VII.B
byly prohlédnuti roentgenologicky. V VII.B proto,
že se vyskytl ve třídě 1 případ TBC.
Během roku bylo promítáno při vyučování několik krátkých filmů, jež zasílalo středisko pro výchovu filmem v Gottwaldově osmiletkám okresu. Tyto
si je dle stanoveného pořadu půjčovaly a poslední
odeslala zpět do Gottwaldova. Většina filmů nemohla být na naší škole promítnuta, ježto během
dne byl téměř po celý rok vypínán elektrický proud
pro rekonstrukci sítě.
Dne 1. 10. navštívili školu zástupci armády

s hudbou a předvedli žákům střelbu z kulometů
a pušek slepými náboji. Žáci sami mohli ze zbraní
střílet, což se jim nejvíce zamlouvalo. Beseda byla
zpestřena hudbou a vystřelováním raket.

na škole přebory v šachu, stolním tenise, ledním
hokeji, bruslení, gymnastice, lehké atletice. Nejlepší representovali naši školu v okresních závodech.
Tam jsme dosáhli několika pěkných úspěchů. Pionýrka Alena Grauová získala titul okresní i krajské
1957/58
přebornice žákyň ve stolním tenise.
Na školu byl dnem 1. září přidělen s. Ladislav
Rudou stužku získalo celkem 230 žáků, tedy
Hadač s aprobací pro tělesnou výchovu, zeměpis 66,8% všech žáků pionýrského věku. Někteří žáci
a ústavu, který učil na osmiletce v Karviné.
získali 2 i 3 stužky. (Rudou stužku v akci „Mladý buJiž počátkem školního roku byl učiněn nábor dovatel“ získal pionýr za odpracování 10 brigádnicžáků do PO, zvláště ve 3. třídách. Nábor se da- kých hodin a za odevzdání 15 kg starého papíru.)
řil, takže koncem šk. roku se počet pionýrů zvýšil
V kategorii mladších žáků získala naše škola
na 78% všech žáků pionýrského věku. Bohatý byl v okresním kole první místo v sólové i sborové retaké sportovní život skupiny. Zimních pionýrských citaci a první místo ve vyprávění. Recitační krouher zúčastnilo se celkem 71 žáků. Uspořádali jsme žek, vedený s. Bařinovou, zvítězil i v krajském kole
a zúčastnil se ústředního kola v Bratislavě, kde
pobyl týden. Rodičovské
sdružení přispělo dětem
na tento zájezd částkou
1000 Kčs. Báseň recitačního kroužku byla
natočena i čs. státním
rozhlasem a několikrát
vysílána.
13. 2. 1958 byly uspořádány dva výchovné
koncerty pro žáky, jež
vedl s. František Bláha
z Gottwaldova. Smyčcové kvarteto provedlo pro
I. stupeň skladby Křičkovy, pro II. stupeň Mozartovy. S. František Bláha
ve zvláštním dopise vyGymnastky u nové školy - zprava Příkaská Slávka pr. Vacenovská (pr. Hodonín), Donátová Marie pr. soce hodnotil absolutní
Jaštíková (pr. Vacenovice), Šupálková Josefa pr. Koplová, Voříšková Helena pr. Blahová, Ševelová
kázeň při náročném konJana pr. Klimešová, Holečková Ludmila pr. mimo.
ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

69

Byl vytvořen aktiv péče
o mládež, jehož členy se
stali ředitel školy, s. uč. A.
Slezarová, vedoucí PO,
člen SNB s. Král a za VŽ
při MNV s. K. Zemánková. Tento výbor se sešel dvakrát během roku
a řešil vážnější přestupky
žáků.
1958/59
Slavnostnímu zahájení školního roku na II.
stupni byl přítomen Fr.
Toman, člen rady ONV,
Rok 1969 (ročník 1954, 9.B na pochodovém cvičení.)
s. Vojtěch Macek, předVzadu zleva Dobešová Marie sv., učitel Šťastný František, Blahová Jana pr. Strýčková.
Vpředu zleva Antošová Marie pr. Bílská, Horáková Lenka pr. mimo, Jelínková Jana pr. Belková (Vra- seda MNV a s. Jan Grau,
cov), Koplíková Františka pr. Junaštíková,
ředitel Pomocných provpředu Čečátková Emilie pr. Benešová.
vozů v Ratíškovicích.
certním programu jakož i péči, kterou učitelé věno- Žáci obdarovali hosty i učitele kyticemi a slíbili,
vali přípravě koncertu. V dopise m.j. napsal: „Jste že si jejich slova vezmou k srdci a vypomohou při
opravdu tou 21. vzornou školou z těch 627, kde budování socialismu v naší vlasti.
Dnem 13. října 1958 byla přijata do funkce uklijsme hráli a zpívali.“
Na brigádách odpracovali žáci 5039 hodin. Byla zečky v novostavbě školy s. Růžena Balousová,
to práce při úklidu obce, okolí školy, v JZD (pokrý- Ratíškovice č. 637. Dnem 20. října 1958 byl přijat
vání nových budov, pomoc při stavbě), při sběru do funkce školníka s. Miroslav Balous, Ratíškovilesních semen, sázení stromků v lese a pod. Nej- ce č. 637.
V zimním období nažali žáci u Rohatce rákosí
lépe si počínali žáci VI. tříd s. Františka Šťastného
a s. Anny Ivanové – každá z těchto tříd odpracovala a ovázali jím přes 100 ovocných stromků u školpřes 1000 hodin. Při sklizni brambor v JZD odpraco- ní budovy. Děvčata napastovala parkety v nouzově vybudované tělocvičně v budově staré školy
valo 110 dětí 425 hodin a sebralo 220 q brambor.
Také učitelé pomáhali při budování obce a odpra- (u drogerie).
Také v tělovýchově jsme dosáhli v letošním školcovali při stavbě zdravotního střediska a v JZD celkem 396 hodin. Nejvíce odpracovaných hodin měl ním roce pěkných výsledků. V soutěži tělovýchovs. Fr. Šťastný – 106 hod., s. Jar. Beránek – 78 hod., ných jednot jsme obsadili 1. místo v ledním hokeji,
IV. místo v hokejovém přeboru škol okresu, dvakrát
s. Vl. Klimeš – 46 hod.
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28. II. 1959 se konala
beseda s fotbalisty Vacenovským a Kordulou,
bývalými žáky naší školy,
kteří byli jako aktivní hráči
Dukly Praha na fotbalovém zájezdu ve Střední
Americe.
Mezinárodní den dětí
byl uspořádán 7. června
1959. Tohoto dne byla
provedena místní spartakiáda
tělovýchovnou
jednotou Baník za spolupráce školy. O přípravu
spartakiádního
cvičení
se zasloužila hlavně škola, jež nacvičila prostná
Slavnostní otevření Osmileté střední školy 12. 10. 1958 - zprava MUDr. Snášel František (roz. Vra- žáků 1. – 8. tříd a tanec
cov) a Snášelová Marie roz. Vracov, farář Kunc Miloslav, čte okresní školní inspektor Štěpán Tomek „Našim děvám“. Tento
(v letech 1931 - 1936 učil v Ratíškovicích), Michenka Michal, úplně vlevo Kordula Bohumír.
tanec předvedly žáky1. místo v běhu Mladé fronty (pořádal ČSM, podru- ně VIII. třídy pod vedením s. Helštýnové. Čistý
hé OV ČSTV). Zvítězila vždy žákyně VII.A Helena výtěžek spartakiády připadl Baníku RatíškoviGajdíková. V tomto běhu se 5 našich žákyň umístilo ce. Počasí nám přálo a vystoupení se zúčastnilo
mezi prvními deseti. Žák VIII. třídy Bařina Petr obsa- 1000 občanů. Celý průběh spartakiády byl dobrý,
dil první místo při cvičení prostných v gymnastickém ba možno říci pěkný.
čtyřboji (v okr. přeboru škol ze 60 žáků).
Ve šk. roce 1958–59 se nepřihlásilo do vyučováZa veřejně prospěšnou práci v r. 1958 byla od- ní náboženství 30% žáků. Pod vlivem ideopoliticměněna naše pionýrská organisace radou KNV kého školení učitelů se rozhodlo dalších 6 učitelů
v Gottwaldově, neboť se zařadila množstvím odpra- skoncovat s formální příslušností k církvím.
covaných hodin při pomoci JZD, úpravě obce a okolí školy na jednom z prvních míst v kraji. Odměnou
byla plnící pera, pastelky, sešity atd.
V rámci pedagogické propagandy mezi rodiči byl
proveden nábor k odběru časopisu Rodina a škola.
Počet odběratelů po tomto náboru stoupl z 50 výtisků na 145.
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Pro žáky byly zřízeny v tomto roce tyto zájmové kroužky:
1. recitační – dramatický
48 žáků
2. fotografický
7
3. pěstitelský
13
4. turistický
9
5. technický I.
23
6. technický II.
18
7. výtvarnický
20

s. uč. Weiserová
s. uč. Kopka
s. uč. Kopka
s. uč. Hadač
s. uč. Šťastný
s. uč. Šťastný
s. uč. Helštýnová

3 hod. týdně
3
2
2
2
2
2

Školní rok byl slavnostně zakončen 27. června 1959. Slavnost se konala na vydlážděném prostranství
nové školy. Byla zahájena vzdáním pocty skupinové vlajce za zvuků
pionýrských fanfár. Slavnosti byla též přítomna
Dorota Mulková, učitelka
z Kanady. Byla takovým
ukončením šk. roku velmi překvapena a celkem
dobrou češtinou dětem
řekla, že v Kanadě nic
tak pěkného nedělají a že
bude po příjezdu domů
o tom vyprávět.

Rok 1958 - fotokroužek na výletě v Trenčíně. Zleva Toman Josef (žen. Hodonín), Ingrová Marie pr.
Holešov, Doležalová Marie (zv. Rúdnická) pr. Vlasáková.
Vzadu Zemánková Františka pr. Kotásková, Kundratová Františka pr. Hodonín, učitel Kopka Václav,
Janda Petr (žen. Dubňany), Matušková Žofie pr. Šťastná.
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1959/60
Ze 363 žáků pionýrského věku bylo 354 organisováno v PO. Ze 154 žáků
prvních a druhých tříd bylo
152 organisováno jako
jiskřičky. Nositelů stužky
Mladý budovatel bylo 225,
nositelů Rudé hvězdičky
bylo 114, nositelů odznaku Mladý mičurinec bylo
8, nositelů odznaku Mladý

turista bylo 11. Skupinovou vedoucí PO byla s. Eva Slováková, oddílových vedoucích bylo 16, z toho 7 učitelů.
Velmi dobře lze hodnotit
práci oddílového vedoucího Ladislava Chasáka,
který většinu svého volné
času věnoval pionýrům.
Pionýrka Kristina Chludilová, žákyně VII. tř., byla odměněna za dobrou práci
pobytem v mezinárodním
pionýrském táboře ve Vysokých Tatrách. Irena Vybíralová, členka skupinové
rady, byla vyslána o prázdninách na 20 denní školení pionýrských vedoucích
do Čech.
Žáci
se
zapojili
do „Velké pionýrské soutěže 1960“ a převzali
do opatrování 1 ha kukuřice v JZD. Žáci 4. – 8.
třídy pracovali brigádnicky
na polích JZD (sbírání
brambor, vylamování slunečnic, luštění slunečnic,
trhání vodnice).
16. 4. si dala PO závazek, že zhotoví 100 m3
kompostu. Tento závazek
je již téměř splněn.
V technickém kroužku
Ročník 1946 - hodina chemie - 1. lavice zleva skloněný Klimeš Jaroslav, Dekař Vladimír (žen. Dubňany), Vopelka Cyril. 2. lavice zleva Klimeš Rostislav, Beránek Miroslav, Uhlíková Marta pr. Kordulová, olištovali žáci přes 500
Kordulová Terezie pr. Šebestová. Učitel Ivan Miroslav. 3. lavice zleva Křikavová Jiřina pr. Hojová (pr. školních obrazů, které
Hodonín), Kordulová Marie pr. Zahrádková, Gajdíková Josefa pr. Přerov, Tomanová Marie pr. Horáčková. 4. lavice zleva Kordulová Marie pr. Jugoslávie, Šmatláková Marie pr. Křižková, Luňák Ladislav brigádnicky podlepil nebo
(žen. Ostrava), Vacenovský František (zv. Roztrhánský). Vzadu zleva Koplíková Anna pr. Vacenovice, olemoval příslušník SNB
Příkaská Anna pr. Kotásková, Zelinka Josef, Toman Petr (zv. Grzmaluj).
s. Josef Král.
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V okresním běhu Mladé fronty se umístila He- ru, předvolební schůze atd.). Za dobré výsledky
lena Gajdíková na 1. místě a Marie Koplíková ve výuce a práci PO ČSM obdržela škola právo
na 5. místě. V okresním přeboru v lehké atletice k rozsvěcování rudé hvězdy nad budovou školy.
obsadilo mužstvo chlapců 3. místo ze 17. V jednotlivcích byl z 80 žáků
František Vinkler druhý a
Josef Zelinka třetí.
Do nácviku na II. CS
(celostátní spartakiádu)
se zapojili všichni žáci
školy. Okresní i krajské
spartakiády se zúčastnilo
90 žáků, II. CS v Praze 10
chlapců a 6 dívek. V rámci oslav 15. výročí osvobození naší vlasti uspořádala škola dne 5. června
1960 na Mezinárodní den
dětí místní spartakiádu,
jíž se zúčastnilo přes 800
diváků, kteří byli s programem trvajícím asi 3 hodiny velmi spokojeni.
Žáci se také zúčastnili různých oslav v obci,
na nichž přispěli kulturními vložkami k zpestření
programu (Den horníků
v Miloticích, schůze na
dole Osvobození a Pomocných
provozech,
oslava MDŽ, přejmenování dolu C na důl
Osvobození, osvobození Ratíškovic, rozvinuRok 1969 - Dekař Antonín při opravě pařeniště u nové školy (bylo postaveno během prázdnin v r.
tí stranického prapo- 1970).
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Od 15. do 20. 11. proběhly na škole besedy
(celkem 5) o SSSR. Tyto besedy uspořádal v laboratorní pracovně školy s. Ivan a s. Ivanová, kteří
navštívili o prázdninách SSSR. Besedy byly spojeny s výstavkou fotografií a různých předmětů
na 2 velkých nástěnkách a na stolech. Celá cesta
byly vytrasována na mapě SSSR. Výstavka byla
velmi pěkná a vyprávění poutavé, takže se žákům
ani po dvouhodinové besedě nechtělo odejít.
K oslavě 1. máje si vyrobili žáci jednotlivých tříd
mávátka, takže každá třída měla jiný typ. Průvod
byl jedním z nejzdařilejších v posledních letech jak
pestrostí, tak počtem účastníků.
12. 6. Pionýři pomohli již před volbami při výzdobě volební místnosti ve škole, v den voleb pak
zpívali a tančili před volebními místnostmi, což
voliči se zájmem sledovali. (Jedna maminka říká:
„Já dnes snad ani nenavařím, já bych se pořád
na ty děti dívala“.) Zároveň daly pionýrské dvojice přes 100 kytiček starým občanům, kteří se zúčastnili voleb. Tito byli pozorností dojati a mnozí
si i poplakali.
Do 9. třídy, která bude v Ratíškovicích od 1. září
1960 otevřena, se přihlásilo 31 žáků (plán 29). Do
hornictví byli získáni 4 žáci. Do zemědělství byli
získáni 3 chlapci a 1 děvče. 6 žáků, kteří měli ukončit šk. docházku v nižší než 8. třídě, se rozhodlo
pokračovat v další školní docházce. Do vyučování
náboženství se ve šk. roce 1959/60 přihlásilo 46%
žáků.
Na zvelebovacích akcích odpracovali učitelé
přes 500 brigádnických hodin.
O prázdninách v roce 1960 byl znovu proveden
nátěr oken staré školní budovy (u Narpy24 ) nákladem asi 7000 Kčs. U novostavby školy byla vybudována 3 pařeniště.

Zakončení šk. roku bylo provedeno slavnostně jako každého roku na vydlážděném nástupišti
u školy. Zároveň bylo odměněno 25 žáků s vyznamenáním, a to žáci nižších tříd cukrovím, které
zbylo ze spartakiádních soutěží. Kromě toho byla
odměněna knihou žákyně Gasnárková ze IV.B
a žák Josef Kouřil ze VII.A, kteří odpracovali více
než 50 brigádnických hodin na veřejně prospěšné
práci. Jednotlivým skupinám odměňovaných žáků
vždy pionýrští trubači zatroubili.
Vcelku možno říci, že práce v uplynulém šk.
roce byla dobrá. Snad bylo trochu mnoho různých
akcí, které do jisté míry brzdily důkladné zopakování učiva, zvláště když školní rok vzhledem k II.
celostátní spartakiádě skončil dříve (18. 6.) než
v minulých letech.
1960/61
Během školního roku nastala změna i na místech školníků. S. Miroslav Balous přešel dnem
14. února 1961 zpět na MNV v Ratíškovicích
a do funkce školníka nastoupil s. Jan Svoboda,
který byl na vlastní žádost zproštěn funkce předsedy JZD Ratíškovice.
Žáci nasbírali 7626 kg starého papíru, 3109
kg starého textilu a více než 2 vagóny železného
šrotu. Na brigádách odpracovali 4379 hodin. Jako
ocenění této práce dostala škola souhlas (od OV
ČSM) k rozsvícení rudé hvězdy v průčelí školy.
To však nebylo provedeno, ježto jsme byli toho názoru, že k hodnocení práce školy nestačí jen dobré výsledky sběru a počet hodin odpracovaných
na brigádách. Hlavní těžiště totiž spočívá v učebně výchovné práci a tu lze těžko najít měřítko pro
hodnocení škol.

24 NARPA (Národní papírny) – starší název pro prodejnu papírnictví; dnešní drogerie.
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Hokej na hřišti.

V soutěži dětské umělecké tvořivosti si žáci vedli
dobře. Do ústředního kola se probojovali žáci IV.A
třídy s. Ludmily Helštýnové, kteří nacvičili zdravotnické vystoupení „Tetka Chřipka“. Od 8. května do
15. května byli tito žáci se s. učitelkou a 5 maminkami na soutěži v Praze, kde účinkovali i v parku
Julia Fučíka.
Téměř všichni žáci školy se zúčastnili školního
spoření a naspořili během šk. roku 41 337 Kčs.
12. dubna jsme se v ranních zprávách dověděli
o události, která vejde do dějin jako pokoření vesmíru člověkem. Sovětský letec Jurij Alexejevič Gagarin se jako první člověk odpoutal od země, vzlétl
do vesmíru a několikrát obletěl v kosmické lodi naši
Zemi. Loď s kosmonautem vážila bez posledního
stupně 4 725 kg. Zprávy o průběhu letu a přistání
poslouchali žáci ze státního rozhlasu. Těžko bylo,
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zvláště ve vyšších třídách, toho dne normálně
vyučovat. Zájem o tento
historický čin zastínil vše
ostatní. Pod dojmem této
události byl oslaven 1.
máj v obci, jehož se tentokrát zúčastnilo na 1500
obyvatel obce. Žáci IX.
třídy vyrobili se s. Šťastným do průvodu velikou
raketu, která budila pozornost jak dětí, tak dospělých.
Dne 26. dubna 1961
navštívila školu dr. Chocholová, odborná poradkyně dějepisu při MŠK
(ministerstvo
školství
a kultury). Navštívila hodinu dějepisu u s. Kopky a s. Ivanové. Projevila
uspokojení s vyučováním dějepisu.
Z jiných událostí nutno poznamenat aspoň návštěvu sovětských turistů v Ratíškovicích dne
7. května 1961. Jak slavnostního přivítání, tak večerního kulturního programu se zúčastnili pionýři
školy, kteří našim největším přátelům zazpívali
a zatancovali. Zvláště ruské písně byly vřele přijaty.
Možno říci, že tak srdečný večer nebyl v Ratíškovicích již po mnoho let. Sovětští hosté si prohlédli
také novostavbu školy.
Na škole je 21 učitelů, z nich 7 mladých.
Do školy dojíždí 9 učitelů, což není zdravé zvláště
pro mimoškolní práci v obci. V místě nejsou ubytovací možnosti a také se stravováním jsou potíže.
Všichni učitelé jsou bez vyznání. Většina učitelů
je organisována v KSČ (Beránek, Ivan, Ivanová,

nění, oprava elektrického
zařízení a pod.).
Laboratorní pracovna
je dosud nedobudována, ačkoliv škola je již
2 roky v provozu. Vinu na
tom má Dřevoděl v Uh.
Brodě. Všechny obrazy
v kabinetech byly brigádnicky podlepeny neb
olemovány s. J. Králem,
okrskovým zmocněncem
veřejné bezpečnosti, který tak škole ušetřil několik tisíc korun. Plátno na
olemování bylo získáno
v Maryši v Rohatci.
Během roku byly z naší
školy odeslány 2 rezoluce. Dne 17. února 1961
7. 5. 1961 - návštěva ze SSSR. Zprava s kravatou Šebek Josef, vedoucí provozu dolu Tomáš Benda
Klaudius (roz. Vyškov), fotograf Blaha Karel (roz. Čejkovice), Michenka Michal, učitel Klimeš Vlastimír byla odeslána rezoluce
(roz. Milotice), Kundrata Alois, za ním schovaný Toman František, předseda MNV (místního národního Organisaci spojených návýboru) Macek Vojtěch. V kroji Macek Josef.
rodů v New Yorku. Učitelé
Šťastný, Klimeš, Hofírek, Hofírková, Helštýnová, v ní odsoudili zavraždění předsedy konžské vlády
Slezarová, Klabalová a Ondruchová) nebo ČSM Patrice Lumumby a jeho spolupracovníků. Přímým
(Slováková, Zapletalová, Schierová, Frejlachová, spoluviníkem na této vraždě byl D. Hammarskjöld,
Davídková, Jitka a Jiřina Dostálovy). Do kultur- generální tajemník OSN. Druhá rezoluce byla odení práce v obci se zapojují hlavně učitelé bydlící slána velvyslanectví Kubánské republiky v Praze.
Dne 19. dubna 1961 se sešli žáci a učitelé devív místě, i když ne stejnou měrou.
Patronátní smlouvu má ZDŠ uzavřenu s míst- tiletky na společném shromáždění, aby odsoudili
ním JZD a Pomocnými provozy v Ratíškovicích. zákeřné přepadení Kubánské republiky imperiDo obou těchto podniků jsou konány exkurse žáků. alisty Spojených států. V rezoluci vyjádřili naději,
Žáci vypomáhali JZD při špičkových pracích – JZD že kubánský lid ve spravedlivém boji proti agresoopět vypomohlo škole různými hnojivy pro školní rům zvítězí.
zahradu a orbou školní pozemku. Také Pomocné
provozy vycházejí škole vstříc při zhotovování různého zařízení pro školu (sloupky na plot, zatemALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“
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1961/62
Dnem 10. XII. 1961 rozvázala z rodinných důvodů pracovní poměr s. Josefa Dobešová a místo
ní byla přijata dnem 10. XII. 1961 s. Marie Slezarová, Ratíškovice č. 151. Zastává místo uklizečky
ve starých školních budovách.
V měsíci prosinci bylo započato s náborem
dětí do zemědělství, které trpí nedostatkem mladých pracovníků. Tento nábor probíhal až do
konce školního roku a celkem se podařilo získat
5 žáků na předepsanou kvotu devíti. Ze získaných 5 žáků byli 4 z nezemědělských rodin, kteří
nakonec projevili více pochopení než děti z rodin
zemědělských.

V měsíci lednu sehrál pro školní děti Závodní
klub dvakrát divadlo Statečná Andula.
5. února přijelo na návštěvu do Ratíškovic
36 komsomolců ze SSSR. Tito přijeli před večerem
a rozešli se do jednotlivých rodin k besedě spojené s občerstvením. Večer byla uspořádána místní organisací ČSM v sále Baníka družná zábava,
na níž účinkoval národopisný kroužek s cimbálovou muzikou.
11. dubna uvedl s. V. Kopka na celoškolním
shromáždění SRPŠ výstavu reprodukcí Van Gogha. S. dr. Snášel přednesl na této schůzi referát
o nakažlivých nemocech. Přednáška byla zařazena
na schůzi rodičů z toho důvodu, že se na škole kromě chřipkové epidemie,
která probíhala téměř
v celém světě, vyskytla
i epidemie nakažlivé
žloutenky.
Proškolení žákovských
hlídek ČsČK provedly
s. Minaříčková a s. Němcová.
Koncem června se
žáci V. – IX. tř. zúčastnili
vyhledávání mandelinky
bramborové, která se vyskytla ve velikém množství, a nasbírali přes
12.000 brouků.
Místo
pionýrského
1 ha kukuřice si vzali žáci
II. st. do opatrování 1 ha
krmné kapusty, která je
Divadlo Statečná Andula - Vzadu zleva Krupka Josef roz. mimo, Grauová Alena pr. Školová, Kováří- velmi dobrou plodinou
ková Marie pr. Slovensko, Norek Petr (žen. Přerov), Zelinka František. Dole vpravo Kordulová Hana pro zimní zásobování,
pr. Sasinková, Sukopová Jindřiška pr. Bábíková, Kordulová Blanka pr. Španielová (pr. Mor. Písek), neboť vydrží 10 až 12
Kovářík Miroslav.
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stupňů mrazu. Je to velký přínos pro zimní krmení,
když není již zelené píce. Vyjednocení a okopávání
prováděli žáci v době prací na pozemku a výsledek
byl úspěšný.
V soutěži dětské umělecké tvořivosti nebylo
v tomto šk. roce dosaženo takových úspěchů jako
loni. Někteří žáci sice postoupili až do okresního
kola, ale pro špatnou informovanost nenalezli místnost, kde se soutěž prováděla, takže ze soutěže
vypadli.

roč.) ve Vacenovicích, s. Zdeňka Hofírková na tutéž školu s manželem. Na I. st. byla ustanovena s.
Růžena Gajdíková, která v předešlém roce vyučovala na mateřské škole v okrese Znojmo. Aprobaci pro vyučování na mateřské škole získala v září
1962.
4. dubna navštívil metodický poradce KPS Brno
s. Podešva třetí a čtvrté třídy v počtech, čtení
a ručních pracích. Doporučil prohloubit učitelovo působení na zvýšení samostatnosti žáků, rozvíjet aktivitu žákovy osobnosti, dosáhnout zběhlost zvláště
1962/63
v grafickém znázorňování úlohy, ve čtení vést žáky
Dnem 1. září byli ze zdejší školy přeloženi k samostatnému chápání obsahu čteného. V přína jiná působiště tito učitelé: s. Miroslav Hofírek, pravě na vyučování věnovat důslednou pozornost
který byl ustanoven ředitelem ZDŠ (1. – 5. post. metodickému rozvedení učiva. Všechny připomínky
k jednotlivým vyučovacím
hodinám byly projednány
na zvláštní poradě, které
se zúčastnili všichni učitelé z I. stupně, ředitel školy
a zástupce ředitele.
Nábor na hornictví nečinil potíží a byl vysoko
překročen, jelikož žáci
se mohli hlásit na důlní
zámečníky a elektrikáře,
kteří jsou vyučováni na
Pomocných provozech
v Ratíškovicích. Také
kvota stanovená pro stavebnictví byla překročena. Rozmisťovací komise
se v posledních týdnech
školního roku scházela
takřka týdně. Byly konáZima 1959 - bruslení na Jezérku, vzadu nová škola - děti zprava Kovářík Stanislav, Varmužová Marie ny i návštěvy v rodinách.
pr. Macková, Mahdal František, asi Varmužová Anežka pr. Šoukalová (Zlín), Ilčíková Zdena pr. USA, V některých případech
Kovářík Petr, Kouřil Jan.
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však nebylo dosaženo žádného výsledku ani po
několikanásobném jednání. Členy komise byly:
zástupce ONV s. Hynek Bařina, zástupce MNV s.
Vojtěch Macek, předseda JZD p. Josef Zemánek,
předsedkyně výboru žen s. Buřinská, zástupce NF
s. Klaudius Benda a ředitel školy jako předseda komise. Za ZOU v Hodoníně se zúčastňovala práce
zvláště s. učitelka Řičicová. Jednání se zúčastňovali též třídní učitelé vycházejících žáků.
Přesto, že pololetní prázdniny trvaly pro mimořádně velkou zimu od 20. ledna do 7. února včetně, bylo učivo probráno, neboť je učitelé rozvrhli
na jednotlivé období tak, aby mohlo být do konce
šk. roku zvládnuto.
1963/64
Celkem navštěvovalo školu na počátku šk. roku
660 žáků, z toho 327 dívek. 306 žáků mělo v tomto
šk. roce zaměstnanou matku.
V říjnu 1963 byla na škole založena základní organisace KSČ, jejímž předsedou se stal s. Vlastimír Klimeš. Organisace, do níž byli zahrnuti všichni
pracovníci komunisté ze základní devítileté školy
a z mateřské školy v Ratíškovicích, čítala 13 členů,
11 ze ZDŠ a 2 členky z mateřské školy.
V prosinci 1963 vykonávali na škole 14 denní pedagogickou praxi s. Jaroslav Adámek a s.
Z. Schüllerová, posluchači posledního ročníku PI
(pedagogického institutu) v Gottwaldově.
Na základě usnesení kolegia ministra školství
byl zřízen při Státním nakladatelství dětské knihy
v Praze Klub mladých čtenářů, který bude poskytovat dětem hodnotnou četbu podle individuálního
výběru. Členy tohoto KMČ se stalo téměř 70% žáků
školy (celkem 424 žáků 1. – 8. post. roč.), kteří si
objednali za 13 939,50 Kčs knih, jež budou tvořit základ jejich knihovniček, rostoucích v dalších letech.
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Na školy III. stupně bylo přijato 14 žáků,
z toho 5 chlapců a 9 děvčat. Jedenáct žáků odešlo
do hornictví, z nich 3 jako horníci – rubači, 4 žáci
do zemědělství (kvóta byla 5), 1 do dopravy,
6 do stavebnictví, ostatní do jiných povolání. Nábor
do prioritních oborů byl tak splněn téměř na 100%,
v některých oborech i vysoko překročen.
Vyučování ve školním roce 1963/64 bylo slavnostně zakončeno dne 27. června dopoledne. Před
zakončením slavnosti poděkoval ještě ředitel školy
s. Anně Slezarové za její celoživotní práci ve prospěch dětí a školy, která se rozhodla po více než
jednoletém přesluhování odejít do důchodu (byl
jí vyměřen starobní důchod ve výši 977, takže
po srážce zvláštní daně ve výši 36 Kčs je jí vyplácen čistý důchod ve výši 941 Kčs). S. Ivan jí poděkoval jako předseda MV ROH a předal jí knihu
s věnováním. Totéž učinil za MNV s. Frant. Šťastný, předseda školské a kulturní komise při MNV.
1964/65
Poprvé byla na školu ustanovena stálá skupinová vedoucí s. Hana Valentová, absolventka SVVŠ
v Kyjově. Podle platných směrnic jí bylo kromě vedení PO přiděleno 6 vyučovacích hodin na II. st.
Dne 29. 9. 1964 nastoupil na školu s. Jiří Růžička, který vykonával presenční službu. Před nástupem vojenské presenční služby působil na ZDŠ
Dyjákovice, okr. Znojmo. Byla mu přidělena třída
V.B, kde se téměř po celý měsíc září suplovalo.
Dnem 22. února 1965 nabyla nároku na starobní
důchod s. Berta Klabalová, s níž byl proto dnem
21. února 1965 rozvázán pracovní poměr. Po dobu
1 týdne vyučovala ve své třídě zdarma a dnem
1. března 1965 byla přijata do práce jako brigádnice.

Od 30. března do 31.
května byl nepřítomen
v práci pro nemoc (inf.
žloutenka) s. Jiří Růžička
a z toho důvodu měla také
karanténu jeho manželka
s. Růžena Růžičková.
Na školu bylo během
šk. roku 1964/65 ustanoveno 8 učitelů začátečníků, 7 učitelů nemělo
aprobaci pro vyučování
na tom či onom stupni.
Vzhledem k tomu, jakož
i vzhledem k neustálým
změnám, které způsobily 4 mateřské dovolené, Spartakiáda 1965 na hřišti
žloutenka s. Růžičky a
karanténa jeho manželky, byly pracovní podmínky
na škole v tomto šk. roce neobyčejně obtížné po
stránce výchovy i výuky. Možno směle říci, že něco
podobného se již dlouhou dobu na škole nevyskytlo.
Z 654 žáků mělo 352 žáků zaměstnanou matku,
což je 54% všech žáků. Je to značný počet, který
ukazuje, jak žádoucí by bylo při škole stravovací
zařízení, s jehož stavbou má být dle sdělení při
stavbě nové školní budovy započato až v III. etapě.
Zatím se již ve škole učí sedmý rok a dosud nebylo
započato ani s II. etapou – stavbou tělocvičny. Tato
skutečnost ovlivňuje rušivě nejen úroveň tělesné
výchovy a tím tělesný rozvoj žáků, ale i zpracování
rozvrhu hodin po stránce didaktické.
Doučovací skupiny byly zřízeny v českém jazyce a ruštině v II. pololetí na II. stupni. Vyučovali
s. Klimeš a s. Pospíšilová. Někteří žáci oceňovali
tuto pomoc, někteří však nejevili o doučování zájem. Ba vyskytl se i názor žáka, že učitel si zřídil

doučovací skupinu proto, aby si přivydělal. Možno
však říci, že doučování mělo význam, neboť bylo
učiteli umožněno, aby se 10 – 12 žákům v doučovací skupině daleko lépe věnoval. Žákům se pracovalo klidněji, poněvadž v doučovací skupině se
neznámkuje.
Velká péče byla během celého šk. roku věnována nácviku na III. CS. Nejvíce se o zdárný nácvik
zasloužili s. Hadač, s. Pospíšilová a s. Růžičková.
Místní spartakiáda byla úspěšná a přes nepříznivé
počasí se jí zúčastnilo přes 800 občanů. Od rána
byla pumpována z betonového hokejového hřiště
motorovou stříkačkou voda, aby mohlo být odpolední vystoupení provedeno. Do kalužin na příchodu k hřišti byly sypány piliny, což obětavě obstarával s. Karel Stokláska. Počasí se zatím umoudřilo,
a tak všichni návštěvníci byli s programem, v němž
nechyběly ani závodní hry, spokojeni. II. CS
v Praze ve dnech 27. 6. – 5. 7. 1965 se zúčastnilo
20 žáků a 16 žákyň pod vedením s. Hadače a s.
Pospíšilové.
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stupně budujeme zařízení, které bude sloužit
vyučování
zeměpisu,
matematiky, přírodopisu a pod.
Nábor do prioritních
oborů byl splněn. Do hornictví byl získán 1 žák
na kvotu 3, do zemědělství 8 žáků na kvotu 10.
Na školy II. cyklu podalo
přihlášku 19 žáků. Přijímací zkoušky, které byly
poprvé konány z jazyka
českého a matematiky
písemně, vykonalo 18
žáků. Ukazuje to na dobrou přípravu uchazečů
o studium, jejichž počet
dosáhl v tomto roce v hisUkončení šk. roku 1964/65. Odchod učitelky Berty Klabalové do důchodu.
torii školy největší výše.
Všichni žáci byli vedeni k plnění závazNa konci školního roku mělo 17 žáků 2. stupeň
ků, jež si dala škola k 20. výročí osvobození z chování, žáci Ludvík Ch., Michal K. a Zdeněk K.
obce. Projevilo se to účastí žáků na brigádách ze VII.A třídy 3. stupeň. Bylo to za velmi sprosté
při úpravě obce, úklidu vnějších prostor JZD, chování vůči vyučujícím, kouření, neomluvené hona sportovním hřišti, při budování koupaliště diny atd.
pro děti atd. Žáci natrhali konvalinkového listí
Před zakončením oslavy slavnostního zakončev ceně 990 Kčs a odeslali na pomoc postiženým ní šk. roku byla předána kniha s. Bertě Klabalové,
záplavami na jižním Slovensku obnos 650 Kčs. která po svědomité celoživotní práci odešla na zaUčinili tak již druhý den po zveřejnění žádosti sloužený odpočinek.
o pomoc v televizi a byli jsme tak první školou
na okrese, která pomohla. Učitelé věnovali na 1965/66
tento účel 1% svého hrubého platu, celkem 612
Na škole bylo na počátku šk. roku včetně řediteKčs.
le školy a zástupce 26 učitelů, z nichž 12 vyučovaVe školní zahradě bylo během šk. roku pro- lo na I. st. Z 26 vyučujících na škole jich denně 12
vedeno oplocení 1 aru nákladem 2 984 Kčs. dojíždělo na pracoviště. Na škole bylo během roku
V tomto oploceném čtverci o rozloze 1 aru po- 8 dálkově studujících učitelů, což se samozřejmě
82

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

Práce pionýrské skupiny se zlepšila, poněvadž byla ve staré školní
budově u MNV uvolněna
bývalá třída, takže PO
získala klubovnu. Předsedkyní skupinové rady
byla zvolena Emilie Koplíková, žákyně VIII.B.
31. ledna uspořádali
žáci o pololetních prázdninách karneval na ledě.
V průběhu karnevalu
byly pořádány na ledě
různé soutěže, takže děti
se pobavily.
Tělovýchovných soutěží, kterých bylo snad
až příliš mnoho, se zúčastňovali žáci pod vedením s. Hadače. Přestože
Ročník 1954, třída 5.A - vlevo vpředu Ingrová Jana pr. Vacenovice. 1. lavice zleva Koplík Antonín,
na
škole
pouGasnárek Antonín. 2. lavice zleva Dobešová Marie sv., Dekařová Věra pr. Kordulová. 3. lavice zleva je
Ingr Josef (žen. Staré Město). 4. lavice zleva Antošová Marie pr. Bílská, Blahová Jarmila pr. Snopková. ze
nouzová tělocvičVzadu Šticová Marie pr. Blahová
na, zřízená z bývalé
projevovalo i na kvalitě školní práce. Během roku třídy, dosahovali žáci jako každoročně dobměly 4 soudružky mateřskou dovolenou.
rých
výsledků.
Všechna
naše
družstva
se probojovala mezi nejlepší družstva v okresním
Zavedení nepovinných předmětů:
finále gymnastického trojboje, kde dokonce starší
• výtvarná výchova v IX. tř. 2 hod. – s. Kopka
chlapci získali titul přeborníka okresu v družstvech.
• německý jazyk
2 hod. – s. Ivanová
Miroslav Frolec z IX.A se stal vítězem jednotlivců
• francouzský jazyk
2 hod. – řed. školy
a 4 žáci skončili v jednotlivcích mezi první desítkou
• sborový zpěv
2 hod. – s. Pospíši- závodníků.
		
lová
• sportovní hry mládeže
2 hod. – s . Hadač
1966/67
• zvláštní tělesná výchova (dvě oddělení)
Na školu byla přeložena dnem 1. 8. 1966 s. Jit2 hod. – s . Hadač
ka Bendová ze ZDŠ Těšánky, okr. Kroměříž. Od 1.
září 1966 byl ustanoven na II. stupeň s. Jiří RůžičALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“
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Učitelský sbor ve šk. roce 1967/68.

ka. Dnem 1. února 1967 byla přeložena na mateřskou školu v Ratíškovicích s. Růžena Růžičková,
která měla aprobaci pouze pro vyučování na mateřských školách. Dne 14. 6. 1967 byl náhle odvezen do nemocnice v Hodoníně s. František Šťastný
(prasknutí žaludečního vředu). Jeho zdravotní stav
byl po několik dní kritický. Dne 3. 7. však nastoupil
opět do práce a počal vybírat řádnou dovolenou.
Z provozních zaměstnanců nabyla s. Františka
Šnajdrová dne 8. prosince 1966 nároku na starobní důchod. Požádala však šk. odbor, aby mohla
práci uklízečky vykonávat až do 31. srpna 1967,
v čemž jí bylo vyhověno.
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21. 9. 1966 pohovořil
správce polesí s. Vaculík do školního rozhlasu
o důležitosti sběru žaludů. Žáci výzvu přijali
a sebrali v době mimo vyučování 5650 kg žaludů.
Nejlépe si počínala VIII.A
třída s. Ivanové, která nasbírala 897 kg a obdržela
vypsanou prémii 100 Kčs.
29. 5. – 3. 6. 1967
byla v ZK v Ratíškovicích uspořádána výstavka starých krojů, dnes
již nepoužívaného nářadí, starých listin, knih,
vykopávek atd. Žáci se
na přednášce dověděli
o celém postupu zpracování konopí, které se
kdysi v Ratíškovicích
pěstovalo. Výstavka byla velmi pěkně uspořádána.
Výklad prováděl s. Alois Holeček – místní kronikář
a s. Jan Šupálek.
Od 10. do 15. 4. konala na zdejší škole souvislou
pedagogickou praxi posluchačka III. ročníku pedagog. fakulty v Brně s. Anastazie Kordulová, bývalá
naše žákyně. Poněvadž získává aprobaci pro matematiku a zeměpis na II. st., byli uvádějícími učiteli
s. František Šťastný a s. Ladislav Hadač, kteří mají
pro vyučování těmto předmětům aprobaci.
Vedoucí ČsČK byla s. Anna Blahová, která řídila práci 3 členných zdravotních hlídek ustavených
v III. – IX. třídách. Nejlépe si počínaly hlídky III.
a IV. tříd. Školení zdravotních hlídek proběhlo

na oplocení učitelé (muži)
a školník s. Svoboda.
Kvoty do hornictví
a zemědělství byly v tomto šk. roce nejen splněny,
ale dokonce překročeny.
Nábor probíhal daleko
klidněji než v minulých letech, kdy rodiče žáků přesvědčovaných pro zemědělské povolání obvykle
tvrdili, že to škola dělá
špatně, neboť do zemědělství patří druhé děti,
ale ty jejich ne. 17 žáků
(2 chl. a 15 d.) nepodalo
přihlášku do povolání vůbec. Zůstali zatím u rodičů.
Proti loňskému roku
1. 9. 1966 – Zahájení školního roku - učitelka s brýlemi Beránková Marta r. Blažková (roz. Sudoměři- se zvýšilo procento propace), za ní vpravo učitelka Bendová Jitka r. Bendová (manžel po svatbě přijal její dívčí příjmení). Vzadu
dajících žáků o 1%, počet
vlevo Bravencová Františka r. Kordulová, stařenka uprostřed asi Kordulová r. Lungová.
žáků konajících opravnou
v měsíci dubnu a květnu. Teoretické školení prová- zkoušku stoupl dvojnásobně a činil 2,4% z celkovéděla s. Blahová, praktické školení prováděly členky ho počtu žáků. V IX. třídách propadlo 9 žáků, z nichž
místní skupiny ČsČK s. Minaříčková a s. Krupková. čtyřem byla povolena opravná zkouška. Podobný
O hlavních prázdninách byl kromě malování tříd stav se na škole nikdy nevyskytl. Bylo to způsoa chodeb proveden po 9 letech též nátěr 24 oken beno hlavně záškoláctvím a naprostým nezájmem
v přízemí novostavby. V příštích prázdninách bude o vyučování.V tabulce o docházce se objevilo hropokračováno v obnově nátěru oken dalšího podla- zivé číslo 1324 neomluvených hodin!! Většinou
ží. Po dohodě se SRPŠ a MNV bylo přikročeno v se jednalo o chlapce, ale přispělo k tomu i několik
červnu 1967 k stavbě plotu kolem celého rayonu dívek. Chování žáků v tomto šk. roce se také zhorškoly. Poněvadž si celé oplocení vyžádá nákladu šilo, takže na konci šk. roku mělo 24 žáků dvojku
kolem 15 000 Kčs, bude pokračováno po etapách z chování a 6 žáků trojku. Trojku obdrželi chlaptak, aby asi během 3 let bylo oplocení skonče- ci, kteří měli velké množství neomluvených hodin
no. Odbornější práce prováděli pracovníci firmy a kromě toho se chovali hrubě, ba možno říci
Slokov, provozovna Sudoměřice, jinak pracovali sprostě, vůči s. učitelkám, které je vyučovaly.
ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“
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1967/68
Dnem 1. září 1967 byl přeložen s. Václav Kopka na lidovou školu umění v Hodoníně. Dnem
20. září 1967 byl přeložen na zdejší školu s. Jaroslav Adámek s aprobací pro fyziku a základy
průmyslové výroby. Tento působil dříve na ZDŠ
Svatobořice–Mistřín. Dnem 31. 8. 1967 odešla do
důchodu s. Františka Šnajdrová, uklízečka, a místo
ní byla přijata do práce jako nová síla s. Josefa Formánková, roz. Příkaská, bytem Ratíškovice č. 119.
Dnem 2. 7. 1968 rozvázala pracovní poměr
s. Marie P., třídní učitelka V.C., která byla po dobu
svého působení v Ratíškovicích upozorňována
ředitelem školy i zástupcem ředitele na pracovní
a výchovné nedostatky. Poněvadž její práce nedoznala zlepšení, prověřoval její působení na škole na žádost ředitelství školy po projednání v MV
ROH okresní školní inspektor s. Rostislav Hovorka.
Na podkladě zjištěných skutečností a po pohovoru
s. Marií P. se rozhodla tato rozvázat pracovní poměr.
Od počátku šk. roku 1967/68 byl na školách
I. cyklu zaveden 11denní vyučovací cyklus
s volnou sobotou v každém druhém vyuč. týdnu.
Aby mohlo být toto opatření provedeno, byl snížen
počet vyučovacích hodin žákům a došlo zároveň
ke snížení povinného vyučovacího úvazku učitelů.
Učitelům na I. stupni byl snížen úvazek z 26 na
24 hod. a učitelům na II. stupni ZDŠ ze 24 na 22
hod. týdně. Aby žáci nebyli přetěžováni, bylo zavedeno odpolední vyučování 1 krát až 2 krát týdně
i na I. stupni ve třídách, které nesměnovaly.
6. listopadu byl uskutečněn lampionový průvod
k oslavě VŘSR. Při této příležitosti byl odhalen
pomníček komsomolskému pracovníku seržantu
Slonovovi, který padl při osvobozování Ratíškovic.
Slavnostní projev měl člen KV ČSM z Brna.
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Do 1. května bylo na škole registrováno 406 pionýrů. Po nové registraci poklesl počet pionýrů na
260. V lednu 1968 došlo totiž v ÚV KSČ k personálním změnám, jež vedly v I. pololetí roku 1968
k odstraňování byrokratického řízení a k posilování
demokracie spojené s humanismem. Toto uvolnění
se projevilo brzy snahami o obnovu bývalých organisací (Junák, Sokol atd.). Zde byly příčiny značného poklesu členů PO.
Poradcem pro volbu povolání se stal od počátku
šk. roku s. Ivan, zástupce ředitele. Informoval žáky
i rodiče o možnosti studia a rozmísťování žáků
do povolání.
Ve sběru odpadových surovin, který prováděli žáci mimo vyučování, se umístila naše škola
v okresní soutěži v r. 1967 ve skupině nad 250 žáků
na 3. místě. Pomohli tak obci již podruhé k získání
titulu Vzorná obec a k odměně 50 000 Kčs. MNV
proto věnoval škole 500 Kčs, jichž bylo použito
na zakoupení sportovních dresů pro žáky.
6. 5. 1968 bylo na škole započato s prodejem
mléka žákům. Dvousetgramové dávky v igelitových sáčcích byly prodávány po 0,80 Kčs. Zpočátku bylo prodáváno až 350 sáčků, později poklesl
prodej pod 200. Po stránce zdravotní je prodej jistě
důležitý. Při prodeji samém se však vyskytlo hodně nedostatků. Mléko přiváželi zaměstnanci mlékárny již kolem 5. hodiny ráno při prvním rozvozu
a ponechávali bedny s mlékem u silnice, poněvadž
se nemohli s autem, které má přívěs, na školním
dvoře vytočit. Sáčky byly nestejně plněny, z některých mléko vyteklo a zájem o mléko byl nepravidelný. Prodávajícím tak vznikly potíže a odmítají
v prodeji po prázdninách pokračovat.
Po opravných zkouškách bylo na škole ze 625
žáků 47 neprospívajících, t.j. 7,5%. Proti dřívějšímu roku je to zlepšení o 2%. Je to částečně

i důsledek pohotovější spolupráce s rodiči při řešení
záškoláctví. Počet neomluvených hodin se snížil ze
1324 v dřívějším šk. roce na 707 v roce letošním.
Téhož dne (28. 8. 1968) odeslán dopis s. Alexandru Dubčekovi, prvnímu tajemníku ÚV KSČ.
V tomto dopise mu byla vyjádřena důvěra a slib
podpory v prosazování opatření vydaných Ústředním výborem KSČ, presidentem s. Ludvíkem Svobodou a vládou, v jejímž čele stál s. Ing. Oldřich
Černík. Jednalo se o opatření vydaná v pohnuté
době po příchodu vojsk 5 států Varšavské smlouvy
na území ČSSR. Dopis podepsalo všech 26 přítomných členů učitelského sboru.

ze ZDŠ Prušánky s aprobací pro Př + Pp, dnem
1. září byla ustanovena absolventka UJEP v Brně
s. Anastazie Tomanová z Ratíškovic s aprobací pro M+Z. Dne 15. 3. 1969 odešla do důchodu
s. Marta Beránková, která převzala zástup a učila
až do 27. 6. 1969.
Od počátku šk. roku byla se souhlasem rodičů
zavedena vnější diferenciace v IX. třídách. Ve studijní třídě bylo 23 žáků, v praktické 22 žáků. Pro
studijní třídu byla diferenciace přínosem, žáci byli
pozorní, přistupovali k učení odpovědně a také
domácí příprava těchto žáků byla na výši. V praktické třídě však dobří, respektive průměrní žáci
se slabšími žáky vcelku splynuli. Během šk. roku
byly zřízeny doučovací skupiny v některých třídách
z matematiky a českého jazyka.

1968/69
Poněvadž zahájení šk. roku připadlo do velmi vzrušeného období
a složité politické situace
vzniklé příchodem vojsk
5 států Varšavské smlouvy, vyzval ředitel školy
v projevu ve školním rozhlasu – mimo jiné – žáky
k rozvážnému a slušnému
jednání, jakož i k důvěře
v naše nejvyšší státní
a stranické představitele.
Po upozornění na některé změny ve vyučování,
zvláště na zavedení pětidenního pracovního týdne, vyzval všechny žáky
k svědomité práci, vzornému chování a popřál
hodně úspěchů v práci
v nastávajícím šk. roce.
Dnem 1. srpna 1968
byl na II. st. školy ustano- Průvod na 1. máje 1969 na křižovatce ulic Rohatecká a Ke stadionu - vpředu učitelka Blahová Anna
ven s. Miroslav Küchler r. Zapletalová, vzadu v tmavém plášti učitelka Beránková Marta r. Blažková.
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V letošním šk. roce došlo ke změně v přihlašování žáků do náboženství v tom směru, že přihlášky byly odevzdávány p. faráři a nikoliv třídním
učitelům. Tento způsob přihlašování a také to,
že bylo povoleno vyučovat náboženství i žáky VIII.
a IX. tříd, mělo za následek zvýšení počtu žáků přihlášených do náboženství. Z 554 žáků II. – IX. tříd
se do vyučování náboženství přihlásili 404 žáci,
což bylo 72,9%, zatímco v předešlém roce bylo
přihlášeno 33,4% žáků II. – IX. tříd. Zvýšení počtu
přihlášených způsobilo i to, že p. faráři nosily přihlášky i matky a babičky, zatímco v minulých letech
je předávali tř. učitelům i žáci, z nichž někteří neprojevovali takový zájem. Skutečností však zůstalo, že mnozí přihlášení do vyučování náboženství
nechodili, tak jak tomu bylo i v dřívějších letech.
19. 10. (volná sobota) byla uskutečněna „Svobodova směna“, při níž 191 žáků a 10 učitelů odpracovalo 618 brigádnických hodin při sběru brambor
v místním JZD a na stavbě tělocvičny.
V neděli odpoledne 27. 10. zasedalo slavnostní
plénum MNV, na němž provedli žáci školy v rámci
oslav vzniku ČSR kulturní vložku. V 15 hodin se
odebral průvod s hudbou k novostavbě školy, kde
byly po vložce přednesené žáky a po projevu předsedy MNV s. Hynka Bařiny zasazeny 2 lípy – stromy svobody, které převzal do opatrování ředitel
školy. Po skončení slavnosti byla zapálena vatra.
Oslavy se zúčastnilo asi 100 žáků a 100 občanů. Na tak významnou událost v životě republiky
to bylo jistě málo.
17. 4. – den osvobození Ratíškovic Sovětskou
armádou – byl oslaven v obci lampionovým průvodem, jehož se jako obvykle zúčastnili kromě občanů i žáci a někteří učitelé školy. Žáků však letos
25 SHMP – Sportovní hry mládeže a pionýrů
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bylo podstatně méně a ani někteří učitelé neuznali
za vhodné se této oslavy osvobození od fašistického útlaku zúčastnit a konat pedagogický dozor nad
žáky své třídy. K tomuto jednání je vedl vzdor nad
nedávnými politickými událostmi a některé i obavy
z nařčení z kolaborace. Cit přestal být řízen rozumem a doplácelo na to výchovné působení.
V roce 1968 došlo k závažné změně v PO. Byla
vytvořena samostatná dobrovolná organisace „Pionýr“, nezávislá na škole. Vedle Pionýra obnovila
totiž svou činnost organisace Junák a další organisace v ČSSR. Skupinová vedoucí s. Hana Neničková svou funkci dnem 27. 6. na zdejší škole skončila a byla ustanovena jako učitelka na I. stupni
ZDŠ v Miloticích. K majetkovému vyrovnání mezi
ZDŠ a skupinou Pionýra, jež mělo být provedeno
nejpozději do konce srpna 1969, nebylo přikročeno, poněvadž zástupci okresní organisace Pionýra
se do konce srpna k předání na školu nedostavili.
V tělesné výchově bylo dosahováno dobrých výsledků, dík aprobovaným učitelům na II. st. s. Muzikářové a s. Hadačovi. V SHMP25 se stalo družstvo mladších žákyň vítězem okresu v gymnastice,
družstvo chlapců získalo prvenství v házené.
V gymnastice se umístilo 5 našich žákyň v první
desítce z 50 závodících. V lehké atletice se umístil
Josef Prčík na 2. místě ve skoku dalekém, Oldřich
Příkaský na 2. místě v hodu granátem, Ludmila
Ňorková na 2. místě v běhu na 60 m a Josef Prčík
na 3. místě v běhu na 500 m.
Došlo ke změně předsedy SRPŠ, jímž byl dříve
s. Bohumír Kordula. Tento převzal funkci předsedy
školské komise při MNV a novým předsedou SRPŠ
se stal s. Stanislav Macháček.

1969/70
Směnné vyučování bylo jako loni v I. – III. třídách.
Vnější diferenciace byla provedena v IX. třídách.
IX.A byla studijní, IX.B a IX.C praktické. Zkušenosti
z diferenciace v tomto šk. roce byly horší než loni.
Přihlášky do náboženství podávali i v tomto
škol. roce rodiče přímo p. faráři a vedení školy
se nedovědělo tentokrát ani od církevního tajemníka na ONV, kolik žáků II. – IX. tříd je do vyučování náboženství přihlášeno.
Ke Dni učitelů udělila vláda České socialistické republiky řediteli školy J. Beránkovi
čestný titul „Zasloužilý učitel“. Diplom a odznak předal jmenovanému dne 26. března 1970
ve velké aule Karolina v Praze ministr školství
prof. MUDr. Jaromír Hrbek, DrSc.
Po nástupu nového
vedení KSČ v dubnu
1969 docházelo k uklidnění nejen na veřejnosti,
ale i ve škole. I když
na škole nedošlo v bouřlivém období roku 1968
a 1969 k žádným extrémním činům, přece
jen byl sbor názorově
rozvrstven, což práci ve
škole nijak neprospělo. Konsolidaci poměrů
v naší společnosti, kterou
si dalo za úkol nové vedení, bylo nutno jen přivítat.
V I. pololetí roku 1970
bylo přikročeno v KSČ
k pohovorům se straníky,
aby došlo k očistě KSČ
od pravicových sil, upev- Spartakiáda 1970

nění stranických řad a větší aktivitě strany. Na škole
prováděla pohovor se členy strany komise jmenovaná OV KSČ. Výsledkem bylo vyškrtnutí 4 členů –
učitelů z KSČ pro malou stranickou angažovanost.
Vyloučen nebyl nikdo. Jedna učitelka vystoupila
ze strany (KSČ) v březnu 1969. Poněvadž členy
KSČ zůstali na škole jen 3 učitelé, došlo ke zrušení
ZO KSČ na škole a k převedení členů do VO KSČ.
V III. podlaží hlavní budovy byla během prázdnin
zhotovena vestavěná skříň na učebnice půjčované
žákům.
1970/71
Celkovou přípravu k zahájení šk. roku ztěžovalo, že pro nedostatek učitelských sil a pro větší
přesuny učitelů za účelem konsolidace na školách
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náctileté střední škole
ve Znojmě. Po absolvování 10 tříd přestoupil
do III. ročníku pedagogické školy pro vzdělávání učitelů národních škol
ve Znojmě. Po skončení
studií nastoupil jako učitel na ZDŠ v Šanově,
okr. Znojmo, kde působil
1 rok. Od 1. 9. 1962 do 30.
9. 1962 působil na ZDŠ
v Dyjákovicích. Nastoupil
pak vojenskou presenční
službu, po jejímž skončení byl dne 29. 9. 1964
přeložen na ZDŠ v Ratíškovicích, kde působí dodnes. Dálkově studoval
1. máj 1971 v ulici Dědina - ve vratech stojí Zemánková Julie r. Kordulová. Učitelka Bendová Jitka, na pedag. fakultě UJEP
ředitel školy Beránek Jaroslav.
v Brně, kde získal dne
nebyla ještě před počátkem šk. roku známa dis- 31. 3. 1969 aprobaci pro vyučování matematice
lokace, takže některé práce mohly být provedeny a základům průmyslové výroby na II. stupni ZDŠ.
až těsně po zahájení školního roku.
Dnem 31. 8. 1971 odešel na zasloužený odDnem 28. 7. 1971 odešla na zasloužený odpoči- počinek s. Jan Svoboda, školník. Funkci školníka
nek s. Milada Ondruchová. Dnem 9. srpna 1971 a topiče zastával na škole od 15. 2. 1961. Dnem
odešel na zasloužený odpočinek dosavadní ředi- 6. dubna 1971 byla přijata do pracovního poměru
tel školy Jaroslav Beránek, který působil na zdejší s. Emilie Šticová jako uklízečka do tělocvičny, která
škole od 1. 11. 1931 jako učitel, od 1. 9. 1951 jako byla 7. 3. 1971 slavnostně otevřena.
ředitel školy. Dnem 9. 8. 1971 předal jmenovaný
Na směny bylo vyučováno až do 19. 3. 1971,
správu školy s. Jiřímu Růžičkovi, který byl tímto tedy do počátku jarních prázdnin, ve II. a III. třídnem pověřen školským odborem ONV v Hodoní- dách. Po dokončení stavby tělocvičny a dílny umísně funkcí ředitele ZDŠ v Ratíškovicích.
těné v téže budově byla totiž nouzová tělocvična
S. Růžička se narodil 18. února 1943 v Rou- a dílna ve staré šk. budově (u drogerie) uvedeny
chovanech, okr. Třebíč. Jeho otec byl poštovním do původního stavu jako učebny, takže směnné vydoručovatelem, matka kuchařkou školní jídelny učování po delší době opět skončilo. Vnější diferenve Znojmě. Má 1 sourozence. Studoval na jede- ciace při vyučování nebyla na škole již prováděna.
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Přihlášky žáků do vyučování náboženství
byly prováděny jako před r. 1968, tedy ve škole.
Z žáků II. – VII. tř. se přihlásilo do vyuč. náboženství
309 žáků, tedy 78%. Srovnáme–li toto číslo s počtem v letech před r. 1968, vidíme, že je to počet
více než dvojnásobný.
V době od 15. 10. do 15. 11. probíhaly na škole
pohovory s učiteli a provozními zaměstnanci ZDŠ
a MŠ, kteří nebyli členy KSČ a s nimiž tedy nebyly pohovory koncem minulého šk. roku prováděny.
Pohovory prováděla tříčlenná komise jmenovaná školským odborem ONV. Předsedou komise
byl ředitel školy Jaroslav Beránek, členy s. Fr.
Šťastný a s. Ladislav Hadač, předseda ZV ROH.
Při pohovorech bylo konstatováno, že zveřejnění
pravdivých fakt a argumentů o událostech v roce
1968 a 1969 mělo značný vliv na změnu v myšlení a postojích převážné části účastníků pohovorů. Tato změna se projevovala během šk. roku
i po stránce zkvalitnění ideopolitické výchovné práce, k jejímuž prohloubení směřovalo i školení učitelů, které bylo uzavřeno 25. 5. 1971 závěrečným
seminářem řízeným okresním školním inspektorem
s. Pavlem Čechem, do jehož inspekčního obvodu
byla škola v tomto šk. roce zařazena.
30. 10. bylo v ZK Doly Ratíškovice slavnostní
zahájení MČSP (Měsíc československo-sovětského přátelství). Program na tomto slavnostním
večeru, jehož se zúčastnili jako hosté 2 příslušníci Sovětské armády z Olomouce, obstarali žáci
školy. Je nutno říci, že náplň MČSP byla v tomto
roce bohatější než jindy. V souvislosti s tím je třeba uvést, že se podařilo učitelům ruského jazyka
s. Liebovi a s. Muzikářové získat 105 předplatitelů
ruských časopisů (Murzilka a Kolobok) z řad žáků
na II. stupni. Nikdy předtím nebylo tak velkého
množství odběratelů dosaženo.

V gymnastice získaly žákyně I. místo jak v soutěži jednotlivců, tak v soutěži družstev. Umístilo
se jich totiž ze 60 závodnic okresu v první desítce pět (1. místo Anna Koplíková, 3. místo Věra
Tomanová, 6. místo Marie Klofáčová, 7. Ludmila
Šuralová, 8. Marie Kotásková). V lehké atletice se
stala Anna Kotásková přebornicí okresu v běhu
na 300 m, Alois Havránek byl druhý v běhu
na 1.000 m a ve vrhu koulí, Emilie Voříšková třetí
v hodu kriketovým míčkem a Milena Lapčíková třetí ve skoku dalekém. Havránek, Kotásková
a Voříšková se pak účastnili meziokresních závodů
Jihomoravského kraje ve Velkém Meziříčí.
Práce rodičovského sdružení probíhala obdobně jako v minulých letech. Změna však nastala
ve vedení, neboť předsedou SRPŠ byl na počátku
šk. roku zvolen s. Karel Stokláska. Časopis „Rodina a škola“ odebíralo 246 rodičů.
Slavnostní zakončení šk. roku 30. 6. bylo provedeno po několikaleté přestávce v nově zbudované tělocvičně. Slavnostního zakončení šk. roku
se zúčastnil tajemník ideolog. oddělení OV KSČ
s. Josef Král, pracovník OV KSČ s. Jarmil Adamec,
předseda MNV s. Hynek Bařina, tajemník MNV
s. Václav Kovařík, předseda SRPŠ s. Karel Stokláska, předseda školní a kulturní komise při MNV
s. Bohumír Kordula a někteří rodiče. S. Král pohovořil k žákům, poděkoval řediteli školy před jeho
odchodem do důchodu za 40 letou práci na zdejší
škole a předal mu pamětní medaili vydanou u příležitosti 50. výročí založení KSČ. Také předseda
MNV poděkoval odstupujícímu řediteli za jeho práci a předal mu pozdravný dopis pléna MNV.
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1971/72
Na slavnostním zahájení nového školního roku
poděkoval ve svém projevu nový ředitel Jiří Růžička odstupujícímu řediteli Jaroslavu Beránkovi, který po čtyřiceti letech poctivé práce ve školství odchází na zasloužený odpočinek do důchodu. „Byl
přísný k žákům i učitelům, ale vždy spravedlivý
a ve všem důsledný, v práci vždy stoprocentně spolehlivý a pečlivý. Všem žákům i učitelům
může být velkým vzorem.“
Na prvním stupni školy byly dnem 1. 9. 1971
nově ustanoveny s. Jaroslava Kotásková (s aprobací Př – Z – II. stupeň), s. Olga Teturová a s. Jaroslava Valášková26, obě absolventky gymnasia
(bez aprobace).
30. 9. 1971 došlo k dopravní nehodě, kdy byly
sraženy 2 žákyně školy nákladním autem (Tomanová Marie, Příkaská Jana III.B). Ihned byla provedena relace do školního rozhlasu o bezpečnosti
v dopravě.
7. 2. 1972 bylo započato s vydáváním mléčných svačin pro žáky školy. SRPŠ zaměstnává tři
maminky, které dříve byly v domácnosti. Ve škole
u drogerie prodává svačiny s. Benovičová, v nové
škole s. Chludilová a Matušková. O svačiny je velký zájem, odebírá 521 žáků.
25. 2. 1972 – při příležitosti oslav Únorových
událostí a vzniku Lidových milicí byla uspořádána
v tělocvičně školy beseda pro žáky. Přítomni:
s. Cyril Šural, s. Karel Stokláska. S. Šural – projev o Únoru a významu Lidových milicí (LM),
s. Stokláska o práci, výcviku, výzbroji LM. Na závěr
na školním hřišti provedena ukázka z výcviku LM.
8. 6. 1972 – objeveny pachatelky krádeží v místních obchodech. Žákyně V.A Jitka F., Ludmila Č.,

VI.B – Alena Š., Ludmila T., Marie Z. Způsobená
škoda činila asi 800,–Kčs. Část věcí byla zajištěna, předána orgánům VB. Vyšetřovalo oddělení
VB Dubňany.
17. 7. 1972 – tragicky zahynul při výkonu služby mladého požárníka, v akci žňových hlídek, žák
VII.B třídy Stanislav Vyhňák. Zahynul při záchraně naší úrody. Čest jeho památce.
Kromě pravidelného provádění TV ve vyučovacích hodinách jsme uskutečnili přebory školy
v gymnastice, Dukelském závodě branné zdatnosti a střelbě ze vzduchovky. Zúčastnili jsme
se také osmi sportovních odvětví SHMP, kde
naši žáci změřili své síly s ostatními žáky škol
v okrese. Byla to tato odvětví: kopaná, házená,
košíková, nohejbal, gymnastika, Dukelský závod
branné zdatnosti a střelba ze vzduchovky. Největšího úspěchu dosáhla naše děvčata v gymnastice.
V soutěži družstev starších žákyň jsme zvítězili,
v soutěži mladších žákyň jsme byli druzí. V jednotlivcích obsadila děvčata Ratíškovic 1. místo. V kategorii starších zvítězila Marie Koplová, v kategorii
mladších Anna Kratochvílová. Přitom ještě další
3 děvčata se umístila mezi prvními deseti. Družstvo
chlapců obsadilo čtvrté místo. Pěkného úspěchu
dosáhlo i naše střelecké družstvo: Jiří Vacenovský,
Libor Hadač, Jiří Macek a Jana Tomečková, které
zvítězilo v okrsku Hodonín ve střelbě ze vzduchovky. Celkově bylo čtvrté v okrese.
V kopané a nohejbale jsme se dostali
až do semifinále. O postup do finále jsme byli vyřazeni. Okresní komise SHMP při OV ČSTV kladně
hodnotila účast a umístění škol v soutěžích, ze kterého vyšla naše škola vítězně a stala se nejlepší
ZDŠ na okrese.

26 Jaroslava Valášková, provdaná Kristová, zastává od 1. 4. 1994 na základní škole v Ratíškovicích funkci mzdové účetní.
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Dne 1. srpna 1972 nastoupil ve škole nový školník – s. Josef Klouda na místo s. Jana Svobody,
který odešel do důchodu. S. J. Klouda je vyučený
stolař, který před nástupem do školy pracoval
jako kvalifikovaný pracovník v závodech UP
Bučovice se sídlem v Rohatci.
Při slavnostním zakončení školního roku
dojemně působilo, když
žáci I. tříd odevzdali žákům, kteří ukončili školní
docházku, kytičky.
1972/73
3. ledna 1973 – nebylo zahájeno vyučování
po ukončení zimních
prázdnin z důvodu výskytu onemocnění slintavky
ve Svatobořicích – Mistříně. Učitelé a zaměstnanci
školy byli však na svých
pracovištích. Vyučování
zahájeno až 8. ledna po
ukončení karantény.
26. ledna 1973 – žáci
I.A třídy vyzvali ostatní
žáky školy k soutěži ve
sběru odpadových surovin s tím, že výtěžek

sběru bude odeslán na obnovu zničených škol ve
Vietnamu. Získáno 492 Kčs.

Gymnastky na dětském karnevalu 3.6.1972. Dole leží Partiková Alena pr. Slovensko. 1. řada zleva
Klimešová Šárka pr. Mikesková (Brno), Buřinská Dana pr. Voříšková (Kroměříž), Gajdíková Anna,
Dobešová Emilie pr. Petrů. Za nimi klečí zleva Bábíková Věra pr. Jurkovičová, cvičitelka Kouřilová
Ludmila r. Uhlíková, Mokrášová Milena pr. Buřinská. Vzadu stojí zleva Tomanová Alena pr. Šupálková,
Macková Marie pr. Holečková, Kratochvílová Anna pr. Blahová (Hodonín), Vyhňáková Anna pr. Varmužová (Svatobořice-Mistřín).

27 Dětský pionýrský národopisný soubor „Rozmarýnek“, jehož zřizovatelem je SZK ROH Ratíškovice, byl založen v roce 1967. V souboru vystupují děti
ve věku od 7 do 14 let. Vedoucím souboru a primášem muziky je ředitel školy Jiří Růžička, umělecká vedoucí Vojtěška Hochmanová. (z Informačního
letáku souboru)
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9. února 1973 – proběhlo cvičení CO ve spolupráci s jednotkou Lidových milicí, se kterou byla
navázána patronátní smlouva.
13. 3. 1973 – dětský soubor Rozmarýnek27 zvítězil v okresním kole soutěže dětských národopisných souborů v Hodoníně.
17. – 29. 3. 1973 – se zúčastnil ředitel školy J. Růžička zájezdu Vlakem družby do Sovětského svazu.
7. 4. 1973 – se zúčastnily žákyně naší školy, členky gymnastického oddílu TJ Baník, krajského přeboru ve sportovní gymnastice. Titul krajské přebornice
si vybojovala Dana Buřinská, žákyně 2. třídy.
1. 5. 1973 – žáci školy s učiteli se zúčastnili májového průvodu. V kulturní části těchto oslav vystoupil Rozmarýnek. Škola poprvé v historii zhotovila do průvodu alegorický vůz.

Vystoupení dětí ročník 1965 na MDŽ (1974)
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Tělesná výchova dosahuje na škole neustále
lepších výsledků. Řada žáků startuje i za TJ Slovan
Hodonín, máme též reprezentanta ČSR v kopané,
kterým je Antonín Příkaský, žák 9.B třídy.
1973/74
10. 10. 1973 – provedli příslušníci ČSLA Hodonín ukázku bojové techniky žákům školy (terénní
automobil, kulomet, samopal, pistole, pancéřová
pěst).
7. 11. 1973 – instalována výstavka dopisů, dárků, časopisů a knih, které dostali žáci od svých
přátel ze SSSR.
23. 1. 1974 – v sále ZK se konala přednáška pro
rodiče „O množinách“.
18. 4. 1974 – navštívil školu soudruh Kravcov,
velitel jednotky Rudé armády, která osvobozovala před 30 lety naši obec.
1974/75
Nově ustanovena na
naši školu byla s. učitelka
Emilie Hebronová, která je kvalifikovanou učitelkou pro výuku ruského
jazyka a tělesné výchovy;
12. 5. 1975 nastoupila na
mateřskou
dovolenou.
11. 1. 1975 odešla do důchodu uklizečka s. Marie
Slezarová. 13. 1. 1975
nastoupila nová uklizečka s. Božena Kloudová.
Ke studiu na školy
II. cyklu bylo přijato celkem 19 žáků (10 chlapců

+ 9 dívek), to je 29,7% všech vycházejících žáků.
Toto % je mnohem vyšší než v minulém školním
roce. Podle třídního původu je z 19 přijatých žáků
18 žáků, to je 97,5%, dětí dělnického a rolnického
původu:
SEŠ Hodonín			
7 žáků
SZŠ Kyjov			
3 žákyně
SPŠ strojní Břeclav		
3 žáci
SPŠ elektro Brno		
1 žák
SZTŠ Kyjov			
2 žáci
SPŠSH Hodonín		
1 žák
Konzervatoř Brno		
1 žák
SPŠ vojenská			
1 žák
1. července 1974 – byla zahájena výstavba
učitelské bytové jednotky.
4. září 1974 – dopravní nehoda, při které
žák školy Bronislav Kudr z V.A třídy byl sražen
osobním automobilem
při vyjíždění ze školy
na hlavní silnici. Odvezen ihned do nemocnice, poněvadž utrpěl zlomeninu nohy. Nehodu
vyšetřovali
příslušníci
VB Dubňany.
18. 10. 1974 – národní směna žáků, učitelů
a zaměstnanců školy –
odpracováno 2.380 hodin.
20. 2. 1975 – uskutečněna beseda se členy BSP dolu Osvobození – držiteli čs. rekordu
v těžbě uhlí.

2. 3. 1975 – Rozmarýnek zvítězil v okresní
soutěži dětských národopisných souborů v Čejkovicích.
21. 3. 1975 – zemřel žák 2.A třídy Milan Kotásek při operaci srdce v nemocnici Brno.
Maximální pozornost byla věnována přípravě
a samostatnému cvičení spartakiádních skladeb.
Žáci školy vystoupili na místní, okrskové, okresní
i celostátní spartakiádě. Spartakiády v Praze se
zúčastnilo 12 chlapců a 9 dívek.
Ve šk. roce 1974/75 navštěvovalo 2. – 7. ročník celkem 403 žáků. Z uvedeného počtu bylo
přihlášeno k výuce náboženství 92 žáků, což činí
22,8%. Oproti minulému šk. roku se tedy projevil
další pokles.

Děti roč. 1967 v průvodu na spartakiádu r. 1975 u školy „u drogerie“
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1975/76
Ze školy odešli do důchodu s. Anna Ivanová.
30. prosince 1975 byla provedena kolaudace
nové učitelské bytové jednotky. V ní jsou dva třípokojové byty, dvě svobodárny a 3 dvoupokojové
byty. Zájemci o byty: s. uč. Küchler, Hálová, Hebronová, Polášková, Budín.
19. 10. 1975 – brigáda při budování dopravního
hřiště (v areálu školy) – BSP řidičů z Pomocných
provozů Ratíškovice a členové SRPŠ. Celkem 46
osob + 3 učitelé.
24. 2. 1976 – žáci školy sledovali v televizi
i v rozhlase zahájení XXV. sjezdu KSSS.
26. 3. 1976 – družební setkání s učiteli a funkcionáři družební školy Borský Jur, okr. Senica.
Přítomni předsedové a tajemníci MNV, předsedové VO KSČ; kulturní program – dětská dechovka,

Školní bytovka v ul. Polní, č.p. 938
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cimbálovka, výměna zkušeností, vysazení záhonu
„Družby“ na dopravním hřišti.
5. 5. 1976 – fárání všech učitelů na dole Osvobození.
Velmi dobře je možno hodnotit spolupráci s MO
ČČK a místním zdravotním střediskem, což se velmi kladně projevovalo i na zdravotním stavu žáků.
Velký kus práce odvedly zdravotní sestry s. Šebestová, s. Tomanová a dobrovolné zdravotní sestry
s. Minaříčková a s. Krupková. Při organizovaných
soutěžích družstev ČČK rovněž velmi aktivně spolupracoval výbor ČČK v čele s předsedou s. Pavlíkem.
1976/77
15. listopadu 1976 – nástup uklizečky Holečkové Marie.
V tomto školním roce
došlo ke změně obsazení funkce zástupce ředitele školy. Na místo zástupce ředitele s. Ivana
Miroslava, který odešel
do důchodu, nastoupil
do funkce s. Hadač Ladislav. S. Ivan pracoval
dále na škole jako učitel
důchodce.
13. 4. 1977 – společná
hospitace učitelů okrsku
Kyjov v hodině matematiky u s. Tomanové – ateistická výchova v matematice.

1977/78
22. 12. 1977 – skončení pracovního poměru
s. Ivanové (důchodkyně).
Nástup Marie Šťastné
a Miluše Krátké.
2. 9. 1977 – stanovení
nové skupinové vedoucí
PO SSM – s. uč. Jarmila
Koplíková.
22. 9. 1977 – beseda
žáků V. – IX. tříd s delegací žen a občanů Lidic;
přítomny 2 ženy z Lidic
a 2 muži s OV SPB28
z Kladna (jeden z nich
s. Novák se ukrýval za
2. sv. války v Ratíškovi- Kuchařky při otevření školní jídelny.
cích).
Zleva Chludilová Marie r. Horňáčková, Fidlerová Zdena (Dubňany), Příkaská Květoslava r. Čejková
25. 12. 1977 – zájezd (roz. Hodonín), ředitel školy Růžička Jiří, Klimešová Marie, Holečková Marie r. Vacenovská, Mrázová
Rozmarýnku do Francie Josefa r. Koplíková (zv. Linošova)
na Novoroční slavnosti francouzských pionýrů. 1978/79
Soubor byl vyslán ÚV SSM, návrat 4. 1. 1978.
V září 1978 byly ustanoveny hlídky čistoJako každoročně byl výbor SRPŠ doplněn o dva ty v 1. – 3. třídách, zdravotní hlídky mladých
nové členy zástupce 1. tříd. Předsedou SRPŠ opět ve 4. – 9 . třídách. Žáci 3. – 5. tříd se zúčastnili rozjednohlasně zvolen s. František Nesvadba. Výbor hlasové soutěže „ABC docela malých doktorů“ – diSRPŠ obětavě spolupracoval s vedením školy plom získalo 132 žáků.
při řešení problémů výchovných, ale zejména
1. 12. 1978 – nástup do zaměstnání vedoucí
při řešení problémů technického rázu, které se vy- školní jídelny s. Květoslavy Příkaské.
skytly při provozu školy.
Po skončení vánočních školních prázdnin byly
Z celkového počtu žáků 2. – 7. tříd – 357 žáků mimořádně prodlouženy zimní prázdniny z důvodu
bylo přihlášeno do náboženství 34 žáků, což činí nedostatku uhlí a energetické krize. Nástup do školy
9,5%. Opět se projevil pokles počtu přihlášených.
29. 1. 1979. V době prodloužených zimních prázdnin 4X zájezd žáků na Lopeník – lyžařský výcvik.
28 SPB – Svaz protifašistických bojovníků
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2. 1. 1979 – nástup uvolněného skupinového vedoucího s. Ladislava Polínka. Skupina má
331 pionýrů, kteří jsou sdruženi ve 12 oddílech
pionýrů a 5 oddílech jisker. Na skupině pracuje
celkem 19 oddílových vedoucích (15 učitelů). Jim
pomáhá 9 instruktorů mladších 18–ti let z řad bývalých pionýrů.
9. 4. 1979 – s. Klimešová Marie a Chludilová
Marie – nástup do školní jídelny.
23. 4. 1979 – nástup do zaměstnání – uklizečka
s. Janíková.
23. 4. 1979 – přechod s. Holečkové Marie – uklizečky, na místo pomocné síly v kuchyni školní jídelny.
23. 4. 1979 – nástup s. Mrázové Josefy na místo
pomocné síly v kuchyni školní jídelny.
23. 4. 1979 – byl zahájen provoz ve školní jídelně. Přítomna delegace: vedoucí ped. oddělení
OŠ ONV s. Chuchro, vedoucí stravování OŠ ONV
s. Blažejová, tajemník MNV s. Kovařík, předseda
MV NF s. Karas a předseda SRPŠ s. Nesvadba.
2. 6. 1979 – vítězství Váňové Petry v krajském kole
lehkoatletické soutěže, nominace na přebor ČSR.
1979/80
12. – 14. září 1979 – Pohár čs. rozhlasu v lehké
atletice; 1. místo – hod míčkem – Šťastná Marcela,
1. místo – běh na 60 m – Váňová Petra.
30. 5. 1980 – navštívil školu vedoucí oddělení
školního dozoru KNV Brno. Předal čestné uznání MŠ ČSR za odběr časopisu Rodina a škola
(2. místo v ČSR).
1. 6. 1980 – okresní spartakiáda v Hodoníně –
320 žáků školy.
20. 6. 1980 – odjezd 12 chlapců se zástupcem
ředitele s. Hadačem na CSS 1980 do Prahy.
23. – 25. 6. 1980 – zájezd Rozmarýnku k účin98
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kování ve Sjezdovém paláci při CSS 1980 v Praze.
Vystoupení v galakoncertu jihomoravského kraje.
Z důvodu koroze expanzních nádrží ústředního
topení v novostavbě školy byla za velkých technických problémů provedena výměna nové expanzní
nádrže.
1980/81
31. 12. 1980 – s. Adámek Jaroslav – přeložení
do Hodonína.
27. 4. 1981 – Okresní finále lehkoatletických závodů „O pohár čs. rozhlasu“. Martina Váňová zvítězila v běhu na 50 m, Dagmar Mazuchová zvítězila
ve vrhu koulí.
Z celkového počtu 2. – 7. tříd – 360 žáků bylo
přihlášeno do náboženství celkem 69 žáků, což
činí 19,2%. Značný přírůstek počtu přihlášených
žáků byl způsoben nástupem nového mladého faráře, který ovlivnil zejména prarodiče žáků. Situace projednána v orgánech MNV a VO KSČ. (Dne
1. 5. 1980 nastoupil p. Pavel Posád, který působil
v Ratíškovicích do 12. 7. 1982).
1981/82
8. 9. 1981 – beseda žáků školy se zasloužilým
mistrem sportu a čs. reprezentantem Ivo Viktorem
a hercem Jiřím Hrzánem.
14. 10. 1981 – nástup nového topiče – s. Ignáce
Urbánka (důchodce)
19. 11. 1981 – změna topiče – s. Blaha Matouš
(důchodce)
23. 11. 1981 – turnaj žáků ve stolním tenise
na počest VŘSR, zúčastnilo se 46 žáků; zvítězil
Kouřil Přemysl a v dívkách Dobešová Hana.

1982/83
Nástup Marty Staňkové, skupinové vedoucí PO
SSM.
21. 9. 1982 – zahájení rekonstrukce kotelny –
provádí OSP Hodonín. Bylo nutno provést vybourání podlahy a zabetonování podstavců pod kotle
svépomocí (Pomocné provozy, JZD), protože OSP
Hodonín nebyl ochoten a schopen tyto práce provést. Výměna kotlů v novostavbě školy.
30. 9. 1982 – ukončení pracovního poměru školníka s. Kloudy Josefa.
1. 10. 1982 – nástup nového školníka s. Kovára
Josefa.
25. 10. 1982 – nástup nového topiče s. Jánoše Aloise.
15. 11. 1982 – všichni žáci školy sledovali přímý
přenos pohřbu s. L. I. Brežněva z Moskvy.
19. 11. 1982 – školu navštívil ministr školství
SSSR, náměstek ministra školství ČSR, vedoucí
OŠ JmKNV s. ing. Smotka; KŠI (krajský školní inspektor); vedoucí OŠ ONV – s. dr. Vondra, okresní
školní inspektor. Pro ně bylo uspořádáno vystoupení Rozmarýnku v tělocvičně školy.
14. 3. 1983 – přechod s. Kratochvílové (uklizečky) z
pracoviště na nové škole do školní budovy u drogerie
14. 3. 1983 – nástup nové uklizečky s. Sylvy
Směřičkové.
Byly zakoupeny nové laboratorní stoly a demonstrační stůl pro učitele do fyzikálně – chemické laboratoře. Nepodařilo se však zajistit firmu, která by
provedla definitivní montáž zařízení.
27. 3. 1983 – tři členky Rozmarýnku se zúčastnily soutěže dětských zpěváků „O věneček rozmarýnu Fanoša Mikuleckého“. Ve své kategorii zvítězila
Hana Růžičková; na druhém místě, rovněž ve své
kategorii, se umístila Bohdana Gajdíková.
Letos poprvé pravidelný výcvik žáků 3. a 4. tříd
v plavání v krytém bazénu v Hodoníně.

1983/84
1. 9. 1983 – nově ustanovená školní družina; vedoucí vychovatelkou jmenována s. Mišková Zdeňka.
31. 10. 1983 – ukončení pracovního poměru
uklizečky Balousové Růženy, po 25 letech nepřetržité práce ve škole.
1. 11. 1983 – nástup nové uklizečky s. Križanové
Dany (dcera bývalé uklizečky s. Šticové).
28. 10. 1983 – seznámení všech žáků s protestní rezolucí odhlasovanou našimi občany na veřejné
schůzi dne 27. 10. 1983 – rezoluce proti rozmístění
amerických jaderných raket v Evropě.
6. 2. 1984 – okrskové kolo Puškinova památníku. Ml. kategorie – Příkaská Kateřina
VI.A – 2. místo, st. kategorie - Polišenská Irena
VIII.B – 1. místo.
20. 3. 1984 – žák 2.A třídy Dušan H. při vypalování trávy založil požár – škoda 30.000 Kčs.
25. 3. 1984 – soutěž mladých zpěváků EHO Hodonín. Hana Růžičková – 2. místo, Bohdana Gajdíková – 3. místo, duo Polišenská – Růžičková –
3. místo.
22. 5. 1984 – žák VIII.A třídy Hadamík Roman –
vyznamenání od ÚV ČSČK „Za záchranu života“.
Poskytnutí správné první pomoci a přivolání lékaře.
1984/85
Dosavadní ředitel školy soudruh Jiří Růžička byl
na vlastní žádost, ze zdravotních důvodů, zproštěn
funkce. Do funkce ředitelky školy byla jmenována
Jana Kalábková, učitelka s aprobací přírodopis
a zeměpis, z Hodonína.
Ve druhém pololetí odešla na mateřskou dovolenou soudružka Jana Melichárková. Na její místo
nastoupila Zdena Klefrštajnová.
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Pro zajištění jednoho z nejdůležitějších úkolů
školního roku, nácviku skladeb pro Spartakiádu
1985, bylo zavedeno vyučování 8 skupin pohybových her a 4 skupiny sportovních her. Spartakiádní
skladby mladších žáků a žákyň nacvičovali soudruzi Mlýnek, Blahová Anna, Dobešová, Koplíková, Šimková, Bendová, Hebronová, Příkaská Dagmar. Spartakiádní skladby starších žáků a žákyň
nacvičovali soudružky a soudruzi Hálová, Hadač
a Küchler. Všechny skladby byly úspěšně nacvičeny a většinou klasifikovány jako výborné. Naši
žáci je však veřejnosti předvedli pouze na akademii, pořádané ke 40. výročí osvobození. Spartakiádních vystoupení se neúčastnili pro karanténní
opatření OHES Hodonín, vydaná v důsledku výskytu onemocnění žloutenkou u 15 žáků a 1 učitele
naší školy.
Dnem 22. 4. 1985 bylo okresním hygienikem
vydáno rozhodnutí o opatřeních proti přenosnému
onemocnění virového zánětu jater typu A. Všem
žákům a zaměstnancům školy byl aplikován imunoglobulin. V celé škole i ve školní jídelně byl dodržován zostřený desinfekční režim. Po dobu zvýšeného zdravotního dozoru, který pro celou školu
trval do konce školního roku, byla žákům a pracovníkům školy zakázána účast na :
– spartakiádních secvičných
– místní, okrskové a okresní spartakiádě
– sportovních akcích (i cvičení v rámci TJ Baník)
– kulturních akcích
– lázeňské léčbě
– výuce LŠU
– schůzkách PO a zájmových kroužcích.
Účast žáků na průvodu 1. máje byla povolena
pouze v obci. Po ukončení průvodu se žáci rozešli
do svých domovů.
100
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1985/86
Za pomoci besed organizovaných se členy
Svazu protifašistických bojovníků, členů zastupitelských orgánů, Socialistické akademie a předními pracovníky a funkcionáři jsme vedli žáky
k socialistickému vlastenectví, internacionalismu,
kolektivismu a vědeckému světovému názoru. Zaměřili jsme se na zvýšení a rozvoj tvořivosti žáků
ve 20 zájmových kroužcích.
Ve spolupráci se ZV ROH závodu Pomocné provozy Ratíškovice, Důl Osvobození Ratíškovice,
MNV a Svazarmu jsme začali od 1. března 1986
s činností Stanice mladých techniků. I když na škole pracovalo 7 kroužků kromě branně sportovního
charakteru ve spolupráci se ZO Svazarmu, nepodařilo se nám získat chlapce pro studium na vojenské škole.
Pochvala za statečný čin – za vytáhnutí utonulého kamaráda byli odměněni na konci školního roku
žáci 8. ročníku Michal Klimeš a Petr Macek.
Třída 1.B vedená soudružkou Koplíkovou byla
jmenována v rozhlasové soutěži Malovaný kolotoč
mezi 10 školami v ČSR a odměněna věcnou cenou.
Spolupráce školy a vedení PO SSM byla na velmi dobré úrovni. Kolektiv pionýrských pracovníků
připravoval pro své členy zajímavou a různorodou
činnost ve 20 oddílech.
I když na začátku školního roku byla činnost
školy ztížena karanténními opatřeními v důsledku
infekčního zánětu jater typu A, odvedli žáci a pracovníci školy dobrou a kvalitní práci.
1986/87
Vyučování ve třídách bylo započato poprvé hodinou míru. Třídní učitelé připomněli žákům boj socialistických států v čele s SSSR za mír.

Ve škole pracovaly kroužky: matematiky,
českého jazyka, německého jazyka, zdravotnický, recitační, národopisný, střelecký, světonázorové, mezinárodního přátelství, pěvecký,
knihovnický, taneční, dovedných rukou, kynologický, masově branných sportů, ochránci přírody, cyklotrial, modelářský, radiotechnický, elektroniky, mladých obránců vlasti, tělovýchovný.
Významným úspěchem je 5. místo v ČSSR
v soutěži „Zlatá srnčí trofej“, které dosáhl žák Zdeněk Ingr.
Věcnou cenou byla odměněna Československým rozhlasem v Praze za účast v soutěži „Mír
je můj medvídek“ třída 2.B pod vedením třídní učitelky Jarmily Koplíkové.
Pro povzbuzení a ocenění práce byli předsedou
MNV Ratíškovice přijati
nejlepší žáci jednotlivých
tříd, kteří byli odměněni knihou a zapsali
se do kroniky MNV.
Velkou hodnotou pro
naši školu je spolupráce
s patronátním závodem
Pomocné provozy Ratíškovice, který svou péčí
a zájmem o provoz školy provádí ten nejlepší
nábor pro svůj podnik.
Projevilo se to v tom,
že 16 chlapců se přihlásilo do učebních oborů
Rok 1961 - Kovokroužek při ZK ROH doly Ratíškovice (Závodní klub Revolučního odborového hnutí)
tohoto podniku.
- nahoře zprava Valkovič František, Vacenovský František (zv. Roztrhánský), ?, Klimeš Jaroslav.
Také spolupráce s
JZD Rozvoj Ratíškovice
se zlepšila. Po besedě
Netřídními učiteli byli soudruzi Blahová Miluše, Příkaská Josefa a Küchler Miroslav, který vykonával funkci výchovného poradce.
V rámci plnění úkolů 17. sjezdu KSČ se kolektiv pracovníků zaměřil na pokračování ve
zlepšení zájmové a mimoškolní činnosti žáků.
Ve škole pracovalo 23 zájmových kroužků a 20
pionýrských oddílů. Také TJ Baník Ratíškovice
se plně zapojila do této činnosti ve svých sportovních oddílech. Nejlepšími výsledky a největší základnou se mohly pochlubit oddíly stolního
tenisu, který vede soudruh Zdeněk Kratochvíla
a oddíl gymnastiky vedený soudružkou Ludmilou Kouřilovou.
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s předsedou s. ing. Keslerem se projevil zvýšený
zájem žáků o učební obory v zemědělství.
Ve své další výchovné a vzdělávací činnosti
se budou pedagogičtí i provozní pracovníci i nadále snažit, aby naši žáci si dovedli uvědoměle najít
své místo v naší společnosti.
1987/88
Stálou součástí zahájení školního roku se stala
hodina míru. Její opodstatnění potvrzuje také heslo, které jsme umístili ve vestibulu naší školy: „Touha dětí – mír“.
Soudruh Miroslav Küchler vykonává od začátku
školního roku funkci bezpečnostního technika na odboru školství ONV Hodonín a na naší škole vyučuje
jeden den v týdnu. Novými učiteli se na naší škole
stali s. Libor Tuček, absolvent PF Brno, s. Jitka Varmužová, absolventka PF Brno, oba s aprobací pro
1. – 4. ročník. V 5. až 8. ročníku začaly vyučovat také
po absolvování PF Brno s. Jana Helešicová s aprobací RJ – ON, a s. Iveta Kudrová s aprobací M – Bi,
která v dubnu odešla na mateřskou dovolenou.
V dubnu odešla na mateřskou dovolenou rovněž
Marta Staňková. Po jejím odchodu ji zastupovala
učitelka Drahomíra Šimková. V červnu nastoupila
Hana Horáčková.
Ve školní družině po odchodu vychovatelky Zdeny Miškové na mateřskou dovolenou pracovala
od října soudružka Zdena Klefrštajnová.
Ve škole pracovalo 27 zájmových kroužků. Vynikajících výsledků bylo dosaženo v kroužcích
ochránců přírody, který vedl s. Küchler a v kroužku zahrádkářském, jejichž členové se zúčastnili
národního kola – Tomáš Motloch získal 18. místo.
Úspěšně také pracoval kroužek knihovnický. Jeho
dvě členky se zúčastnily setkání dětí v Domě dětí
na Pražském hradě.
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U žáků se neprojevilo větší porušování školního
řádu. V prvním pololetí dvě žákyně odcizily kolo,
ve druhém pololetí měl jeden žák 9 neomluvených
hodin.
1988/89
Pracovní kolektiv doplnili učitelé s. Josef Hanák, s aprobací M – F. Od 1. 1. 1988 nastoupil
na naše pracoviště nový školník Zdeněk Koplík,
který se vyučil jako zedník. Změny nastaly také
u provozních pracovnic, uklízeček. Z pracoviště
odešla Pavla Vacenovská. Nově nastoupily Marta
Dohnálková a Milada Mlejnková.
Pro zlepšení komunistické výchovy ve škole
jsme se zaměřili na ochranu životního prostředí,
výchovu k rodičovství, ke kolektivismu a zlepšení
vztahů mezi lidmi.
Podle nově vydaného pokynu ministerstva školství nebyli žáci 1. tříd klasifikováni. Hodnocení bylo
na konci roku na speciální vysvědčení provedeno
slovně.
V přeboru ČSR ve stolním tenise získal 9. místo
Vít Kouřil. V Ústředním kole ČSSR v soutěži o Zlatou srnčí trofej získal 4. místo Zdeněk Ingr.
1989/90
Nově nastoupila paní učitelka Magda Kristová
ze Skoronic a obě vychovatelky z Hodonína – Lea
Hasíková a Dagmar Krýsová. Vychovatelka Jana
Řačáková přešla na ZŠ Antonína Zápotockého
do Hodonína. Vedoucí vychovatelka Zdena Klefrštajnová přešla jako učitelka na 1. stupeň ZŠ.
Z 8. tříd vychází 78 žáků. 26 žáků se hlásilo
ke studiu na střední školu, to je 33%. Někteří byli
přijati bez přijímacích zkoušek. Neumístění zůstali
čtyři žáci, kteří budou po prázdninách navštěvovat
devátou třídu na ZŠ v Hodoníně.

Změny po 17. listopadu 1989
Do škol se opět vrací oslovení pane učiteli, paní
učitelko. Jsou upravovány osnovy z občanské nauky a dějepisu. Na vlastní žádost odešla z naší
školy ředitelka Jana Kalábková. Funkci ředitele
základní školy převzal pan učitel Miroslav Küchler.
Dále odešla vychovatelka Lea Hasíková, na jejíž
místo nastoupila Dana Voříšková z Ratíškovic.
Na mateřskou dovolenou odešla paní učitelka
Magda Kristová, na její místo nastoupila Hana Štěpániková z Vacenovic.
K 1. dubnu 1990 přešel pan ředitel Miroslav Küchler na odbor školství ONV v Hodoníně
na funkci vedoucího odboru. Funkci ředitele převzal a až do konce školního roku vykonával bývalý zástupce pan Ladislav Hadač. Funkci zástupce ředitele vykonává od téhož data pan učitel
PaedDr. Zdeněk Šebesta. Obě tyto funkce měly
pouze zastupující charakter, protože definitivní obsazení funkce ředitele školy proběhne na základě
konkurzního řízení.
Konkurzní řízení na funkci ředitele ZŠ
Na základě rozhodnutí ministerstva školství byl
vypsán konkurz na obsazení ředitelů základních
škol. Do konkurzu na ředitele základní školy se přihlásilo celkem pět zájemců:
– PaedDr. Zdeněk Mlýnek, bývalý vedoucí odboru školství
– Slavomil Kundera, výchovný poradce na ZŠ
v Dubňanech
– Jiří Růžička, bývalý ředitel ZŠ v Ratíškovicích
– Jindřich Horňák, zástupce ředitele na ZŠ
v Rohatci
– PaedDr. Zdeněk Šebesta, učitel na ZŠ v Ratíškovicích.
Tajné hlasování pedagogického sboru rozhodlo,
že zástupci školy v konkurzní komisi svými hla-

sy podpoří pana Dr. Zdeňka Mlýnka, který dostal
11 hlasů z 22 hlasujících. Na druhém místě zůstal
pan učitel Zdeněk Šebesta s osmi hlasy, když hlasování se nezúčastnil. Zástupci sboru do konkurzní komise byly určeny paní učitelky Miluše Blahová
a Anna Slavíková. Za radu MNV v Ratíškovicích byl
do komise určen pan Jan Příkaský. Za radu ONV
paní Mitáčková, za odbor školství pan Miroslav
Küchler. Konkurzní komise rozhodla třemi hlasy
o tom, že ředitelem ZŠ v Ratíškovicích bude od 1. 7.
1990 pan Slavomil Kundera. K témuž datu odchází
do důchodu pan Ladislav Hadač. Na místo zástupce
ředitele byl jmenován pan Zdeněk Šebesta.
V předmětech občanská nauka a dějepis
se v 7. a 8. ročníku neklasifikovalo. Na konci školního roku byl u žáků proveden předběžný průzkum
jejich zájmu o výuku cizích jazyků v příštím školním roce. Žáci dostali na výběr němčinu, angličtinu
a ruštinu. Největší zájem projevili žáci o výuku německého jazyka. Cizí jazyky se od příštího školního roku začnou vyučovat v rozsahu – 5. ročník
4 hodiny týdně, 6. – 8. ročník 3 hodiny týdně. Žákům 5. ročníku přibude od příštího školního roku
jedna hodina tělesné výchovy navíc. Vzhledem
k rušnému průběhu školního roku bylo organizováno méně soutěží pro žáky, z čehož taky vyplývá
menší množství úspěchů našich žáků.
***
Během školních prázdnin v r. 1990 došlo k podstatným změnám ve vedení Základní školy v Ratíškovicích. Pan učitel Ladislav Hadač, pověřený správou školy do 30. 6. 1990, odešel do důchodu. Rada
Okresního národního výboru na svém zasedání dne
7. 6. 1990 jmenovala k 1. 7. 1990 pana Slavomila
Kunderu ředitelem školy.
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Dosavadní ředitel školy p. Miroslav Küchler, který
v současné době vykonává funkci vedoucího školského odboru ONV Hodonín, předal protokolárně
vedení školy novému řediteli dne 7. 8. 1990. Ředitel školy jmenoval svým zástupcem pana PaedDr.
Zdeňka Šebestu, učitele na ZŠ Ratíškovice.
***
1990/91
Školní družina má 2 oddělení, celkem 38 dětí.
Během prázdnin (1990) byly školy vymalovány,
rozbitá okna zasklena a byl proveden v tělocvičně
protiskluzový nátěr podlahy. Byla dokončena plynofikace kotelny na staré budově u drogerie, dostavěna spojovací chodba v přízemí do tělocvičny.
1991/92
K 1. září 1991 nastoupili: Zuzana Šebestová,
Bohumil Šindelář, Alena Šupálková, Jiří Adamec.
Tělesná výchova byla rozšířena o 1 hod., tedy
na 3 hodiny týdně, a v přidané hodině je výuka plavání. V obci byl otevřen krytý bazén.
Školní družina má 1 oddělení, 20 dětí; vychovatelku dělá paní Z. Klefrštajnová.
Na pracovní poradě dne 31. 10. 1991 byli seznámeni členové učitelského sboru se záměrem ředitele o požádání obecního úřadu o přiznání právní
subjektivity. Ředitel školy si vyžádal souhlas učitelského sboru hlasováním. Učitelé souhlasili, aby
naše škola požádala o právní subjektivitu. Obecní
úřad v Ratíškovicích přiznal pak 5. 12. 1991 k 1.
1. 1992 Základní škole v Ratíškovicích právní subjektivitu. Na okrese Hodonín naše škola je spolu
se školou v Dubňanech první, která má právní subjektivitu. Právní subjektivitou se stala škola samostatně hospodařící organizací. Má svůj rozpočet
a je zaměstnavatelem.
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Od 1. května byly stanoveny nové platy pro učitele i zaměstnance. Vyšla platová stupnice, podle
které jsou učitelé zařazeni do 8. a někteří do 9. platové třídy. Pro dobré a správné finanční hospodaření v květnu nastoupila účetní paní Eva Frolcová.
Během roku došlo ke značným úpravám a opravám ve školních budovách. Byla přepažena stávající sborovna a zřízena kancelář pro účetní, oprava
hromosvodů a přestavěna celá kotelna na nové
budově. Prováděla se plynofikace kotelny.
1992/93
K 1. září 1991 nastoupili: Mgr. Vlasta Bůžková,
Mgr. Marta Kulheimová, Lucie Strýčková.
Školní družina má dost málo dětí, počet se pohybuje od 16 do 18. Vychovatelkou je paní Zdena
Klefrštajnová.
Škola se zapojila do projektu „Obecná škola“.
Přihláška byla přijata Ministerstvem školství. Celá
záležitost byla projednána na pracovní poradě
s uč. sborem. Projekt byl učiteli přijat. Také Školský úřad neměl námitek. Nejdůležitější byl souhlas
rodičů dětí, kterých se projekt týkal. Podle tohoto
projektu se budou od příštího školního roku učit
žáci v prvních třídách. Vyučující v prvních třídách
budou v příštím školním roce dojíždět do školícího
střediska ve Šlapanicích.
V tomto školním roce byla dokončena plynofikace kotelny na nové budově. Hodnota tohoto díla
je 1.000.059 Kčs.
1993/94
K 1. září 1991 nastoupili: Mgr. Irena Foltýnová,
PaedDr. Marie Roubíková, Věra Zemská, ing. Irena Hanáková.
Pro malý počet přihlášených dětí do školní družiny ředitel školy se souhlasem OÚ 6. 9. 1993 zrušil

zařízení ŠD. Pracovní poměr ukončila paní vychovatelka Zdena Klefrštajnová – zrušení pracovního
místa.
První třídy se učí podle osnov Obecné školy.
Naše škola patří mezi první školy v okrese Hodonín, které podle této koncepce zkouší učit. Z těchto
důvodů také 4. třídy učí podle upravených osnov,
jedná se o postupné vplývání do projektu MŠMT
Občanské školy – zavedení devátých ročníků.
15. 6. 1994 byl ředitel Mgr. Slavomil Kundera
odvolán z funkce z důvodu dovršení 60 let a dnem
16. 6. 1994 pověřen řízením školy až do té doby,
než se vyřeší konkurzem nový ředitel Základní školy v Ratíškovicích. Do konkurzu se přihlásil starosta Obecního úřadu v Ratíškovicích pan
Mgr. Miroslav Küchler a paní učitelka Mgr. Marie
Chalupníková. Ředitelem Základní školy v Ratíškovicích byl v konkurzním řízení jmenován pan Mgr.
Miroslav Küchler, starosta obce. Pan Mgr. Slavomil
Kundera bude vykonávat funkci ředitele po dobu
než Mgr. Miroslav Küchler ukončí volební období.
1. 4. 1994 nastoupila druhá účetní paní Jaroslava Kristová. Bydlí v Miloticích.
1994/95
Dne 25. 8. 1994 byl konkurzním řízením na ŠÚ
v Hodoníně zvolen ředitelem školy starosta obce
Ratíškovice Mgr. Miroslav Küchler, nar. 1. 2. 1943
v Brně.
Škola má ve školním roce 94–95 celkem 46 pracovníků – ředitel, zástupce, učitelé, školník, topič,
uklízečky, pracovnice v jídelně.
5. ročník ZŠ byl v tomto školním roce přičleněn
k I. stupni, a to v návaznosti na opatření plnění devítileté školní docházky. Od šk. roku 1997–98 budou již všichni žáci končit základní školu v deváté
třídě.

Do školní jídelny se v září přihlásilo ke stravování 21 pracovníků školy a 189 žáků.
12. 9. vyjádřil ředitel školy Mgr. Kundera obavu,
zda učitelé konající dozor na chodbách neohluchli
z řevu na těchto místech.
3. 10. končí „FIT přestávky“, kdy žáci měli
možnost se provětrat venku před školní budovou
o hlavní přestávce.
5. 10. se koná družební návštěva ZŠ Kopčany.
Žáci obou škol se utkali v kopané, zástupci učitelského sboru ve vybíjené.
K 31. 1. 1995 odchází definitivně Mgr. Slavomil
Kundera do důchodu. Od 1. 2. 1995 přebírá ředitelské křeslo Mgr. Miroslav Küchler.
1995/96
Průměrný počet žáků ve třídě je 22,6. Nejméně
žáků je ve třetích třídách (19), nejvíce je v osmých
třídách (29).
Nejstarším učitelem v tomto školním roce je pan
uč. Bohumil Šindelář z Hodonína. 8. 5. oslavuje kulatých 60 let. Narodil se 8. 5. 1936 v Šaraticích.
Nejmladším kantorem na naší škole je žena,
paní uč. Irena Foltýnová, která 14. 6. 1996 oslaví
26. narozeniny.
20. října sehráli žáci 6. a 7. tříd pod vedením
kolegyně Aleny Šupálkové pohádku „O statečné
princezně“. Divadelníci sklidili u svých mladších
spolužáků úspěch.
Naši žáci úspěšně obhájili účast na turnaji
ve stolním tenise a postoupili do krajského turnaje
v Brně (31. 10.).
Letos v prosinci si zařádil virus chřipky. Následkem chřipkové epidemie nařídil hlavní hygienik
mimořádné volno. Tak jsme již od 14. 12. zůstali
všichni doma a těšili se na Jéžiška. Na škole byla
absence 34,4%.
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4. 1. se konala soutěž „O věneček Fanoša Mikuleckého“. Porotě se líbila Markéta Buřinská ze 4.A.
Od 1. 9. máme svoji první malou a útulnou počítačovou učebnu. Je vybavena 10 počítači PC IBM od
verze 286 až po 486. Žáci jsou žhaví hlavně na hry.
Lenka S., žákyně 8.B, se rozhodla vzít osud
do svých rukou. Tato žákyně veřejně odmítá chodit do školy, raději se toulá po okolí. Rajónem se
jí staly Dubňany.
Žáci Jakub Š. a Radek Š. se rozhodli reprezentovat svou obec po svém. V září navštívili soukromou zahrádku v Dubňanech, kde rozkopali zeleninu ve výši 1000 Kč.
V dubnu se na škole kradlo. Neznámý lupič si odnesl čtyři bundy, zřejmě si chtěl obnovit svůj šatník.
23. 5. se kradlo v budově nové školy. Neohlášený zloděj profesionálně vypáčil potřebné dveře
a odnesl si hotovost z příruční pokladny – celých
111,50 Kč – a navíc dva telefony i s ústřednou.
Škole způsobil škodu 15 955 Kč.
ŠÚ v Hodoníně oznámil, že v I. čtvrtletí 1995 byl
na naší škole průměrný plat:
a) všech pracovníků celkem
6795 Kč
b) pedagogického pracovníka
7417 Kč
c) provozního pracovníka		
4708 Kč
1996/97
Celkový počet žáků 516 (–1 žákyně – Lenka S.,
která reprezentuje naši školu a obec v diagnostickém ústavu v Brně).
Letos musí žáci povinně ukončit devátou třídu.
Naši školu navštěvují žáci z Vacenovic (7)
a z Rohatce (4). Jedna žákyně dojíždí až ze Skoronic; je to dcera naší kolegyně M. Kristové, která
ji chce mít na očích. Jeden žák jezdí z Dubňan.
V pátek 15. listopadu se konaly volby. Osm našich učitelů je opět členy volebních komisí.
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1997/98
Dne 18. září fyzicky napadli Michala Zacharu
z Brumova naši tři žáci – Martin P., Jiří J. a Lukáš N.
Sprejovými kresbami bylo poškozeno 45 m2 fasády budovy základní školy č.p. 701. Škoda je odhadnuta na 7.000 Kč.
Bronislava B. odmítla (?) vykonat opravné zkoušky z matematiky (vyšla v 7. roč.).
1998/99
Ceny stravenek za měsíc ve školní jídelně v prosinci 1998:
I. stupeň		
270 Kč
II. stupeň		
300 Kč
dospělí		
320 Kč
Do naší školy dojíždí 13 žáků, 12 z Vacenovic
a 1 ze Skoronic.
Mgr. Blahová studuje na výchovné poradenství.
28. – 30. 6. 1999 bylo uděleno ředitelské volno
z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení.
V nočních hodinách z 10. 9. na 11. 9. 1998 vnikl
pootevřeným oknem do školní jídelny P. P. z Ratíškovic, kde odcizil sekretářce Jarmile Sukopové 1400 Kč, radiomagnetofon SONY a potraviny
v ceně 270 Kč. Až do 20. 2. 2000 takto navštívili
celkem 10 různých míst (Milotice, Rohatec, Vacenovice). Za své činy byl odsouzen k trestu odnětí
svobody v trvání dvaceti měsíců nepodmíněně.
Dne 2. května 1999 si podal žádost o místo
na naší škole pan učitel Mgr. Roman Holásek z Kyjova. Byl přijat k 1. září 1999.
Bylo nainstalováno automatické zařízení na zvonek, každý příchozí se musí hlásit na sekretariátu
nebo u ředitele.
Žák M. Š. ze 7.B chodil v I. pololetí dva týdny
za školu, nakonec získal 130 neomluvených hodin,
čímž obdržel trojku z chování.

1999/2000
Bylo provedeno kácení topolu Populus nigra
italica s obvodem kmene 230 cm, který narušoval
statiku budovy ZŠ.
Žák Z. Š. získal za 1. pololetí 194 neomluvených
hodin, tzn. zameškání 6 týdnů.
2000/01
Ve středu 30. 8. 2000 byla otevřena nová sborovna (namísto třídy v I. poschodí).
V areálu školy byl dočasně instalován retranslační systém mobilní sítě EUROTEL.
V tělocvičně byla nainstalována nová časomíra.
Žák M. Š. z 8.B nebyl ve II. pololetí klasifikován,
neboť získal neuvěřitelných 366 neomluvených
hodin (to představuje 12 zameškaných týdnů)!!!
2001/02
V červnu jsme otevřeli novou počítačovou učebnu s 11 počítači, které jsou napojeny na hlavní
server. Učebna byla vybudována v rámci projektu
INDOŠ – Internet do škol.
2002/03
Ve dnech 7. – 9. 10. 2002 proběhla důkladná
inspekce. Dopadla dobře, škola byla hodnocena
jako „průměrná“.
V říjnu vážně a nečekaně onemocněla paní učitelka Marcela Pevná, která se podrobila náročné
operaci ve vojenské nemocnici v Praze. Vše dopadlo dobře, rehabilitace si vyžádá minimálně rok.
V sobotu 17. května se uskutečnil vydařený zájezd do rakouského Mariazell. Bylo velmi hezké počasí a plný autobus.
V dubnu byli chyceni v Kyjově „za školou“ tři žáci.
Od 1. 1. 2003 k nám byly připojeny mateřské
školky.

2003/04
Poprvé v historii je pouze jedna první třída (1.A)
s počtem žáků 23.
9.A začala navštěvovat žákyně z Ukrajiny Larysa Tsypeno.
K 31. 7. 2004 odchází Miroslav Küchler do důchodu.
10. 6. 2004 rozvázala pracovní poměr paní
učitelka Mgr. Jitka Slezarová, která získala zelenou kartu (Green Card) a odcestovala s rodinou
do USA (Chicago).
2004/05
K 1. 8. 2004 byl jmenován novým ředitelem školy Mgr. Josef Hanák. Do konkurzu se přihlásili
4 zájemci.
V srpnu 2004 provedla firma Tón Studio Dolní
Bojanovice rekonstrukci ozvučení tělocvičny a firma Base System Hodonín nainstalovala zabezpečovací zařízení.
1. 2. Tomáš V., žák 7.B, odchází hrát fotbal
do Uherského Hradiště. (Vzhledem k jeho špatnému chování očekáváme jeho brzký návrat !?!)
V úterý 8. února 2005 zemřel po dlouhé a těžké
nemoci žák 9.B třídy Michal Šnejdar ve věku 16 let.
1. 9. 2004 – 1. 4. 2005 navštěvovaly naši školu
dvě egyptské děti: Nagat el Berkawi (1.B) a Ibrahim el Berkawi (1.A).
Ve dnech 30. 4. – 5. 5. odjelo deset žáků naší
školy s Mgr. Simonou Kovárovou na poznávací zájezd do Londýna.
K 30. 6. 2005 odchází do důchodu paní učitelka
Mgr. Anastazie Tomanová. Na ZŠ pracovala 37 let
!!!, přičemž dva roky přesluhovala.
K 1. 1. 2005 byl průměrný věk 23 pedagogů školy 44,33 roku a průměrný plat 17.963 Kč v tarifu
a 630 Kč nenárokové složky (bez vedení).
ZŠ vede v evidenci 20 důchodců.
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2005/06
Dne 14. 12. 2005 byla
zastupitelstvem
obce
úředně zřízena školská
rada v počtu 6 členů29.
Již v úterý 20. září vyhlásil ředitel školy v souladu
se školským zákonem
a Volebním řádem školské rady I. kolo voleb
zákonných zástupců (rodičů) do školské rady.
V době konání voleb
bylo přítomno „nula“ zákonných zástupců, proto bylo na 15. listopadu
vyhlášeno II. kolo voleb.
I ve druhém kole voleb
byla účast nulová!!! První schůzka školské rady se konala 15. února 2006
ve sborovně základní školy.
Školská rada při základní škole začala pracovat
ve složení:
- Helena Vacenovská, předseda komise
- Mgr. Tomáš Kopáček, místopředseda komise
- Mgr. Jana Melichárková
- Mgr. Iveta Kudrová
- Mgr. Miroslav Küchler
- PaedDr. Zdeněk Šebesta
K 31. 7. 2006 odchází na ZŠ Vančurova v Hodoníně dr. Zdeněk Šebesta do funkce ředitele základní školy. K 1. 8. 2006 byla ustanovena do funkce zástupkyně ředitele školy Mgr. Iveta Kudrová
(*1964), aprobace matematika – přírodopis.

Do školy dochází 25 žáků, kteří mají trvalé bydliště mimo Ratíškovice – Vacenovice, Strážnice,
Radějov, Vlkoš, Hodonín.
Ve školním roce se vyučovalo náboženství (jakožto nepovinný předmět, hodina týdně) v pěti skupinách:
1. první třídy (10 žáků) vyučovala Mgr. Alena
Kratochvílová
2. Druhé třídy (11 žáků) vyučovala Mgr. Josefa
Příkaská
3. Třetí třídy (13 žáků) vyučovala Miroslava Macková
4. Čtvrté třídy (15 žáků) vyučovala Mgr. Jana
Dobešová

29 Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu
volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků
nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
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5. Páté a šesté třídy (12 žáků)
vyučoval dp. Ludvík Bradáč
a Mgr. Jana Dobešová.
2006/07
Ze zprávy školního metodika prevence „Sociálně-patologické jevy
na naší škole“:
• spory mezi spolužačkami A.
K. a I. P. (8.A) - řešeno s rodiči
• kouření žáků v blízkosti školy
- upozornění školním rozhlasem
• objevení krabičky s konopím
u žáka P. L. (9.A) - řešeno se
státní i obecní policií, převezen státní policií k rodičům a
řešeno s rodiči (13.10.2006)
• neustálé problémové chování Ve třídě 5.A Mgr. Jany Melichárkové (29.5.2007)
T. V. (9.B) - několikrát řešeno
s maminkou
• problémy mezi žáky M. L. & J. Š. (9.A) - řešeno v ředitelně
• M. Ch. & M. N. (9.A) - náznaky šikany - řešeno v ředitelně
• M. L. (9.A) cestou do školy vrazil do I. P. (8.A)
- zlomená ruka - řešeno s rodiči
• M. S. (3.B) vyhrožoval M. Š. (1.A) - řešeno
s rodiči (stalo se mimo školu)
• pozdní příchody do školy T. V. (9.B) a D. V.
(9.B) - řešeno s matkou
• záškoláctví P. M. (7.A) - řešeno s matkou
• D. V. (9.B) způsobil hozením batohu úraz spolužačce - řešeno s rodiči
• P. M. (3.B) – neustálé výchovné problémy přeřazen ze 3.B do 3.A
ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“
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Zajímavosti ze školních kronik a oběžníků
1897
Dne 28. května řádila zde prudká bouře s lijákem, při tom zabita na poli mezi Ratiškovicemi
a Vacenovicemi žena jednoho rolníka Petra Zemánka bleskem; na rukou nesla malého kojence
a za ruku vedla asi 4 leté děvče. Dětem se divnou
náhodou nestalo skoro ničeho, matka však nemohla býti přivedena k životu. Blesk udeřil mimo
to i do několika stavení, udělal však jiné škody,
kromě toho, že spadly ze stěn obrazy.
1897
Dne 2. prosince udusili se zde plynem z kamen
vycházejícím otec a 10 letý syn Kavenovičovi;
ostatní členové rodiny byli též omámeni, než byli
přece přivedeni ještě k životu.
1898
Dne 10. září byla Jeho Veličenstvo císařovna
Alžběta (známá pod přezdívkou princezna Sissi)
zavražděna úkladně ve švýcarském městě Ženevě. Dne 17. září byla ve Vídni s velikou nádherou
pohřbena. Smuteční mše svatá s konduktem30
odbývána zde v přítomnosti žáků a učitelů dne
19. září.
1900
Dny 30. a 31. března byly letos opravdu kritické; teplota náhle klesla a za velkého větru sypal se sníh po oba dva dny tak, že jej napadlo
až přes 1 m. Dne 1. dubna byl mráz -10°C a den
na to –8°C.

1911
Jaro roku 1911 bylo příliš vlhké, ustavičně pršelo, práce jarní, zvláště na polích v poloze nižší
hodně se zpozdily, ba někde i zasazené brambory
v zemi zhnily. I do sklepů se letos dostala voda jako
se stalo i v nové školní budově, ač jest na vyvýšeném místě.
1911
V měsíci září ochuravělo více menších dítek,
mezi nimi i školních, na spálu. Nemoc se rozšířila
tak velice, že vyučování bylo na 8 dní přerušeno.
Když pak se začalo zase vyučovati, bylo za příčinu
spály 52 žáků od návštěvy školní osvobozeno, což
potrvalo u každého jednotlivce asi 6 neděl; tím zůstali mnozí ve vyučování pozadu.
1911
Dne 23. října byly Ratiškovice rozrušeny bestiální vraždou v lese nedaleko Ratiškovic směrem
k Rohatci. Zavražděný byl ve tváři k nepoznání zohaven a i genitalie mu byly odříznuty. Později v něm
poznán byl jakýsi dělník bez zaměstnání Schüller
z Vídně a původcem vraždy byl snad Toman, statkář z Rosičky. Jednalo se zde o vylákání asi 90.000
K pojistného.
1913
Na den 12. ledna pozval správce školy rodiče
školních dítek do školní budovy, kde přednášel jim
o nemoci oční – trachomu31, a poučil je, jak by se
nakažlivé nemoci této předejíti dalo. Zároveň pro-

30 Kondukt – průvod při smutečních příležitostech
31 Trachom - těžká infekční forma zánětu spojivek způsobená chlamydiemi. Probíhá řadu měsíců a není-li léčen, vede ke ztrátě zraku.
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mluvil jmenovaný o škodlivosti používání školních
dítek k opatrování menších sourozenců a jiným
pracím v čas školního vyučování a nabádal rodiče,
aby dítky své pilně do školy posílali. Též vysvětlil
jim, jaké škody působí všeobecné úlevy, kdy žáci
po celých 7 měsíců nepřijdou se školou do styku.
Přimlouval se, aby byly zavedeny jen úlevy příležitostné 2 až 3 dny v týdnu, kdy je práce nejvíce,
poněvadž i v tomto čase stýkají se se školou a nezhrubnou tak, jak se dříve stávalo.
Zápis z 1. března: Veškeré namáhání bylo marné,
rodiče dítek při schůzi, správcem školy svolané, souhlasili sice s jeho důvody jemu do očí, avšak již před
školní budovou rozmlouvali: „Ano, ať se zruší úlevy,
avšak dítky ať chodí do školy jen do 12. roku“ a pod.
Zároveň narazil návrh na zrušení úlev všeobecných
na odpor obecního zastupitelstva, které v té příčině
ani vyjádření nepodalo (ač o ně požádáno bylo),
a tak žádost místní školní rady o zrušení úlev všeobecných byla od c. k. okresní školní rady vrácena
a nevyřízena.
Zápis z 15. dubna: Následkem toho, že úlevy všeobecné nebyly zrušeny, zůstalo v V. třídě dne 1. 4.
jen asi 30 dítek, a proto pobočka při ní byla 1. 4. zrušena a učitel Josef Hrubý byl přesazen do Mikulčic.
Asi 12 žákům 7. a 8. stupně věku byla úleva c. k. okr.
šk. radou odepřena; oni však si udělali úlevu sami
a do školy nechodí a pravděpodobně choditi nebudou, čímž % zameškané návštěvy o mnoho se zvýší.
1913/14
Letošní zima byla sice skoro beze sněhu, ale
tuhá a mrazy vytrvalé, tak že ptactvo z lesů uchylovalo se ku příbytkům lidským a trpělo hladem
i zimou. Proto výnosem c. k. okr. škol. rady

ze 26. 2. 1914 bylo učitelstvo upozorněno, aby
žáky poučilo, by hladovým ptáčkům neubližovalo,
ale potravy jim poskytovalo.
1914
Na den 28. června byl v Sarajevě, za příčinou
manévrů tam meškající následník trůnu arcivévoda František Ferdinand i se svou chotí vévodkyní
Hohenbergovou zákeřně zavražděn.
1914
Následkem mobilisace dne 1. srpna t.r. odešlo z vesnice asi 100 mužů, a tím práce které
na ně připadaly musely se rozděliti na zbylé muže,
ba musely i ženy mužské práce konati.
1915
Od 1. – 3. března nařízen byl soupis obilí a chlebovin. Jako důvěrníci jmenováni byli též pensionovaný nadučitel František Mlčoch a učitel Jan Mikl.
Při soupisu shledán sice malý přebytek, zato však
v mnoha domech se hodně nedostávalo.
1915
Začátkem dubna requirovalo32 se obilí a mouka,
totiž přebytky a to tak, že rozpočteno na osobu a na
měsíc q kg obilí, nebo 7.2 kg mouky – ovšem měla
se počítati jen ½ z toho, druhá polovice – náhrada
– bude prý dodána ve způsobě ječmene nebo kukuřice. Pokud náhrada nepřijde, má se užívati plný
počet kg. Lidé ovšem nečinili si velké újmy, a proto
při odevzdávání měli odvezdati vše, co ještě měli,
nebo jim zbylo jen něco málo, a tak povstal při vybírání tom velký nářek a proti důvěrníkům veliká
nenávist, jako–by oni byli vše zavinili.

32 Requirace – zabavení či spíše vynucené zapůjčení majetku pro vojenské účely.
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telé nemají svůj dobytek
čím krmiti. Výsledek byl,
že pro březen a duben
bylo povoleno celých 7.2
kg mouky nebo 9 kg rži,
poněvadž
přimíšeniny
nebylo, ostatní se nedalo
provésti.
Při odebírání přebytku
sešlo se toho asi 300 q
rži a asi 50 q mouky, což
uschováno bylo v jedné
třídě nové školní budovy. Z toho bylo později
odevzdáno pro vojsko
200 q, ostatní rež dala
se semleti a mouka pak
prodávána lidem nic nemajícím.
Jiná ještě okolnost zhoršila stav věci a sice
při předávání obilí na mouku počítá se úředně,
že z 1 q obilí namele se 80 kg mouky, což neodpovídá skutečnosti. Mlynáři počítají 4 kg na rozprach,
6 kg jako mírku pro sebe; zbude pak asi 90 kg,
z čehož odevzdají 65 – 70 kg mouky – jinak mleti nechtějí. Proto byla 6. dubna vypravena deputace k c. k. okresnímu hejtmanu, by jej požádala,
aby pro měsíc březen mohlo se počítati 7.2 kg
mouky čisté, poněvadž ta už je snězena a mouky
k míchání ještě není. Dále, aby pro zdejší zemědělský lid měsíční dávka 7.2 kg byla zvýšena
z toho důvodu, že zdejší lid je odkázán povětšině jen
na chleboviny – masa se požívá jen velmi zřídka.
Mimo to, aby otruby z odvedené rži byly
od mlynáře dodány zase do Ratiškovic, jinak obyva112
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1915
Dne 5. dubna došlo od c. k. ministerstva vnitra vyzvání na představitele obce, aby v dohodě s učitelstvem
a kněžími zařídilo sbírání kovů školními dětmi – dům
od domu. K tomu má se užíti jednoho nebo více dnů
vyučovacích a sebraný a přebraný materiál má zaslati
přímo do Vídně na určenou adresu do 30. dubna.
O sbírání postaral se správce školy Fr. Mlčoch
s ostatními učiteli a sebralo se kovů asi ½ q, což asi
20. dubna na předepsané místo odesláno bylo.
1915
V měsíci květnu byla dodána Ratiškovicům mouka k míchání, a to ječmenná, která se v prázdné
třídě školní prodávala. Později dodána též mouka
kukuřičná, ba i jen celá kukuřice.

Poněvadž zdejší obchodníci zdráhali se prodej
mouky ze sebraných zásob obstarávati (byla jim
totiž odměna 2 h na každém prodaném kg malá),
uvolili se v to zdejší učitelé, a sice správce školy
a učitel Jan Mikl s industriální učitelkou Miklovou
za stejných podmínek. – Jak se později ukázalo,
bylo to zaměstnání nevděčné. Lidé ještě od soupisu zásob na jmenované nevražili a nyní určeny
2 dny v týdnu ku prodeji; oni si přáli, aby mohli každou chvíli přijíti. Mimo to, když se jich ustanovený
den nahrnulo asi 150 najednou, nemohli dostati
všichni první, a byli nespokojeni, že musejí chvíli
čekati. Později k tomu přistoupilo podněcování lidu
ze strany zdejších učitelek Evy Jančálkové a Běly
Hradečné, které podezřívaly prodávající ze špatné váhy, že si lepší mouku ponechávají pro sebe
a své známé, uč. Mikla a uč. Miklovou ze zpronevěry – což se později ukázalo jako bídná lež a pomluva. I anonymní listy byly na c. k. okresní hejtmanství posílány a žádáno o revisi zásob mouky.
1915
Když všichni vojenské služby schopni mužové
odešli, zůstala práce polní jen ženám a starcům.
Též o tažný dobytek byla potíž – jen asi 7 párů koní
zůstalo v Ratiškovicích, ostatní byli koupeni od státu k vojenským účelům nebo museli býti vypraveni
k Vídni na práce opevňovací.
Polní práce jako v roce 1914, tak i 1915 byly
a musely býti opatřeny, avšak musely vypomáhati
i dítky školní. Na žně též propuštěni i někteří vojínové, kteří nestáli právě ve frontě – asi na 8 – 14
dní – na výpomoc. Ke všemu ještě vypukla zde
na začátku července u hovězího dobytka slintavka
a kulhavka, tak že asi 3 neděle nemohlo se pracovati ani jej na pastvu vyháněti, musel se ve chlévě
krmiti zásobami k zimě uschovanými.

1918
Pozoruhodno je hledání pramenů petrolejových
na obecním pastvisku, směrem k nádraží rohateckému. Dosaženo dosud hloubky 170 m a objeveny
příznaky naftových vrstev.
1919
Koncem února kolkovány byly bankovky
a v březnu kolkovány válečné půjčky zdejších občanů. Rekvisice obilí prováděna v březnu za vojenské asistence.
1919
U Jana Klimše č. 69 vypukl v noci oheň a shořelo mu všechno, jen krávu a vepře zachránil.
1919
Odpoledne v neděli 15.6., když lidé byli v kostele, vznikl požár ve stodole Josefa Foltýna
č. 17. Stodola shořela, oheň přešél v humně
na stoh slámy souseda Jana Šupy č. 18. Ač byl veliký vítr toho dne, omezil se oheň jen na jmenované
již předměty.
1919
16. 6. ukázal se první proud petrolejový. Zachyceno bylo petroleje do 3 sudů. Část rozebrali lidé
ku svícení na zkoušku, část poslána na prozkoumání do Brna. Význačno je, že petrolej ten je mnohem čistší než ten, který se v obchodech dostane; svítí plamenem jasným, nečadí, zapáchá silně
benzinem.
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1920
Od 6. 5. 1920 do 15. 6. 1920 prováděl správce
školy soupis osevných ploch.
Oseto bylo:
– pšenicí			
1.190 a
– žitem			
20.254 a
– pšenicí j.		
1.023 a
– ječmenem		
1.445 a
– ovsem			
602 a
– fazolí			
304 a
– směskou		
3.164 a
– zel. tur a jetelem
2.813 a
– lnem 			
8a
– konopím		
971 a
– mákem			
1.894 a
– prosem			
325 a
– turkyní na zrno		
4.161 a
Osázeno bylo:
– zemáky			
10.365 a
– krm. řepou		
4.038 a
– zelím			
403 a
– cukrovkou 		
0
Orné půdy bylo 52.959 a.
Stromoví: 370 jabloní, 516 hrušní, 1 kdoule, 2 meruňky, 1 broskev, 88 třešní, 26 višní, 1026 trnek,
49 ořechů, 2 lískové, 45 moruší, 8 keřů angreštu,
19 keřů rybízu. Včelstev celkem 44.
1920
Dne 11. července 1920 svěcen byl pomník padlých vojínů.
1921
Ve dnech 16., 17. a 18. února 1921 proveden
byl soupis lidu. Všeho obyvatelstva v obci je 1850
osob.

114

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

1921
Stavební ruch v obci byl tak živý, jako snad daleko nikde; vystavělo se v roce 1921 – 23 domků
úplně nových. Také družstevní cihelna v obci letos
dokončena a počala vyráběti cihly a křidlici.
1921
Obava z nedostatků bramborů přišla ve skutečnost. Následkem sucha neurodily se nejen brambory, ale také turkyně a otava nebyla sklízena
skoro žádná. Rolníci jsou nuceni dobytek, po válce sotva trochu rozmnožený, odprodávati za ceny
nízké, aby aspoň ty nejpotřebnější kusy uživili.
Vzdor tomu řezníci prodávají maso až za 14 Kč/
kg. Podobně i vepře rolníci prodávají z nedostatků
bramborů nevykrmené a selat nepřisazují.
1925
Dne 8. března 1925 byly svěceny 3 nové zvony
pro zdejší kostel.
1925
Dne 12. května 1925 za velké bouřky udeřil blesk
do chalupy Petra Kováříka č. 76, která vyhořela.
1925
Dne 21. května 1925 měl ve staré škole přednášku lékař MUDr. Straka z Dubňan o ošetřování
kojenců. Dostavilo se 83 matek i s dětmi.
1925
Dne 16. října 1925 vyhořela stodola Petra Příkaského č. 36 i se zásobami obilí a sena. Zapálily
děti malé ve věku 3 a 5 let.
1928
V noci ze dne 10. na 11. listopadu vyloupena
zdejší reifeisenka a z nedobytné pokladny uloupeno 13.062 Kč.

1928
V říjnu začato bylo se stavbou silnice z Ratíškovic do Dubňan.

proudu Jihomoravským elektrárnám v Dubňanech.
Obec přebírá celý náklad na elektrisaci i s domovními přípojkami.

1930
Při hasičské slavnosti dne 22. června konané na
oslavu 40ti letého trvání sboru předána byla obcí
sboru nová motorová stříkačka. Při té příležitosti odevzdány čestné diplomy a záslužné medaile
Františku Šťastnému a Františku Holečkovi za 40ti
letou záslužnou činnost ve sboru.

1930
Nezaměstnanost se stále zvětšovala, takže jak
ze strany státu, tak ze strany obce musely být podnikány kroky k jejímu zmírňování a odstraňování.
Stát bude poskytovat nezaměstnaným chlebenky.
Obec podnikala různé nouzové práce (úprava cest,

1930
Během léta dokončena byla
stavba silnice Ratíškovice – Dubňany a vysázeno při ní třešňové
stromořadí. Při té příležitosti zřízen byl ovocný sad na obecním
pozemku podél silnice do Milotic
ze stromků třešňových a jabloňových.
1930
Nájemce „Družstevní cihelny“
Ferdinand Roth dopracoval to až
k úplnému úpadku. Před stíháním
věřitelů ujel tajně do ciziny a cihelnu ponechal svému osudu. Cihelnu pronajala si t.zv. „Provozní
společnost“, kterou tvoří 4 osoby:
Horák a Hauner z Milotic, ředitel
průmyslové banky z Brna a synovec Rothův Fridrich.
1930
Ve schůzi konané 16. listopadu
usneslo se obecní zastupitelstvo na
elektrisaci obce. Ve schůzi dne 6.
prosince usneseno zadati dodávku
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čistění járků a svodnic a t.d.), na něž ministerstvo
sociální péče přispívalo polovinou, t.j. 8 Kč denně
na každého zaměstnaného dělníka.

a Eduarda Křížka a do obchodu střižným zbožím
Jana Hejska a odnesli, co se dalo. Nejvíce poškozen byl Jan Hejsek.

1931
Dne 27. ledna započato s bouráním obecního
hostince, na čemž usneslo se obecní zastupitelstvo ve své schůzi 24. ledna. Vliv na toto rozhodnutí měla také velká nezaměstnanost. Zároveň
také usneseno vydlážditi dědinu od kostela až po
sv. Jána.

1935/36
Tento školní rok byl bohatý na politické události. Největší z nich se udála 14. 12. 1935. V tento
den vzdal se dobrovolně presidentského úřadu –
z ohledu na své zdraví – náš milovaný president
T. G. Masaryk. Presidentský úřad zastával plných
sedmnáct let. Nástupcem presidenta Masaryka byl
Národním shromážděním zvolen 18. 12. 1935 jeho
druh a žák dr. Edvard Beneš, dosavadní ministr zahraničí. Vděčný národ přiřkl panu presidentovi Masarykovi doživotní titul „President – Osvoboditel“.

1931
Dne 11. června postižena byla obec katastrofálním krupobitím, které zničilo veškerou úrodu
na polích, v zahradách i na lukách. Krupobití začalo
v 7 hodin večer a trvalo asi 20 min. Kroupami vytlučeno bylo mnoho okenních tabulí, jenom ve školních
budovách 158, jejichž správa stála 1000 Kč. Obilniny
zničeny byly na plných 100%, okopaniny se vlivem
pozdějšího příznivého počasí vzpamatovaly, přece
však škoda na nich způsobená odhadnuta na 40%.
Soupisu škod za účelem dosažení státní podpory
a slevy na daních účastnil se celý učitelský sbor.
Žně byly velmi smutné, neboť místo obilí sklízena
byla mrva. Z mandele33 namlátilo se nejvýše 6 – 8
kg ne zrní, ale pozadku34, který se nehodil ani na
jídlo ani na semeno, jen pro dobytek. Obyvatelé budou muset kupovat obilí na jídlo i na semeno, takže
zvláště chudoba očekává s velkými obavami příští
zimu.
1932
V noci ze 6. na 7. prosince vloupali se neznámí pachatelé do smíšených obchodů Josefa Ivana

***
1950: Z oběžníku35 střední školy ... (26.10.)
Oslava 28. října bude v pátek dopoledne, čtvrtou hodinu vyučovací, kdy přijdou do školy i ti, co
nemají školu. Odpoledne je prázdno. 28., 29. a 30.
října se ve škole rovněž nevyučuje. Všechna okna
ozdobte československými a sovětskými praporky. Vyzdobte všechny třídy a poprsí na chodbách.
Nástěnky nechť zdůrazňují znárodnění průmyslu a
budovatelské úsilí našeho státu. Zpívejte budovatelské písně.
1950: Z oběžníku střední školy ... (4.12.)
Žáci a žákyně! Poněvadž jsou stále na Vás stížnosti, žádám Vás, abyste se všude slušně chovali.
Nečmárejte po domech, neperte se a nenadávejte
si. Slušně každého pozdravte. Budete–li se řádně
chovati, zabráníte stížnostem, jež jistě nejsou ško-

33 Mandel - označení kupky sestavené z patnácti snopů; 15 kusů
34 Pozadek - odpad při sklizni obilnin; nekvalitní zrno
35 Oběžník používal ředitel školy pro úkolování a písemnou komunikaci s učiteli.
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le ke cti. Prosím všechny vyučující, aby děti napomenuli. Kdo se proviní, toho zapište do příručního
katalogu.
1951: Z oběžníku střední školy ...
Kolegyně, kolegové! Oznamte dětem: Šetřte
školního zařízení, nehrajte ve třídách ping–pong.
Žádám, aby bez řádného dozoru neužíval nikdo tělocvičny u Růžičků. Je nesprávné, aby lezli chlapci
do místnosti okny, nebo násilím se do ní dobývali.
1951: Z oběžníku střední školy ...
Žáci, žákyně! V upomínku na osvobození naší
republiky Rudou armádou v roce 1945 pořádá Sokol Ratíškovice v sobotu dne 5. května v 17 hodin
odpoledne „Běh vítězství“. Sraz žáků naší školy
je v 16 hodin 45 minut u budovy MNV. Poběžíte
kolem pošty, po silnici ku kostelu. Bližší informace
Vám dají vedoucí. Běh není závodem v rychlosti,
nebo vytrvalosti; běží se proto volně. Ministerstvo
školství, věd a umění věnuje pro účast školní mládeži zvláštní ceny. Dostaví se proto všichni žáci.
1951: Z oběžníku střední školy ... (Čl. 7)
Odstraňte obrazy na skříních, ať tam nestraší.
Ratíškovští žáci se v prospěchu na gymnasiu
umístili na 4. místě ze žactva 10 či 12 obcí. To ukazuje na celkem dobré výsledky vyučování a normální chápavost ratíškovských dětí, i když víme,
že se jedná pouze o zlomek našich žáků.
1952: Z oběžníku střední školy ... (31.5.)
Všichni učitelé čtvrtých tříd musí vystupňovat
nábor děvčat do povolání, hlavně zemědělského. Není možno, abychom měli 80% nezařadě-

ných žákyň. Včera večer jsem měl se 7 děvčaty
schůzku a zjistil jsem, že jde spíše o přesvědčování rodičů než dívek. Bude záhodno, aby si je
třídní uč. volali k individuálnímu rozhovoru, hlavně tam, kde dívka má chuť do povolání neb
školy nastoupit. Rodiče nesmí ovšem vědět,
že je to děláno částečně z popudu žákyně samé.
1952: Z oběžníku střední školy ... (9.6.)
S. Ivanová a s. Šťastný vyberou ve středu 5 šikovných chlapců, kteří by vodili koně při plečkování neb kopčení v JZD. Jde též o plnění závazku,
který si žáci dali k 1. 5.
Prosím soudružky a soudruhy, aby již započali
s relacemi do obecního rozhlasu o HTÚP36, neboť
pochybuji, že byste to chtěli konat o prázdninách.
O postupu závěrečných zkoušek promluví v úterý večer do obecního rozhlasu s. Ivan, ve středu
s. Veverka, který krátce zhodnotí celé závěrečné
zkoušky, klady i nedostatky. Je třeba vyzdvihnout
rozhodnutí chlapců, kteří jdou do hornictví (uvést
jména i číslo domu), a dívek, jež snad půjdou do
kovoprůmyslu, jmenovat žáky s vyznamenáním a
ukázat, jak se zajímali o zkoušky rodiče, případně
jaké měli názory na zaměstnání dívek.
1952
Během června 1952 bylo započato s přístavbou
záchodů (ve škole u drogerie). Stavbu prováděl
okresní stavební kombinát z Hodonína, jenž po vyčerpání povolených 141.000 Kčs stavbu zastavil.
Bude dokončena v příštích letech.
1952: Z oběžníku střední školy ... (27.9.)
Jsou mi hlášeny představiteli kina případy, že

36 HTÚP – Hospodářsko-technická úprava pozemků
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školní mládež se dožaduje vstupenek na večerní
představení. Když je nedostanou, povykují a tropí
v blízkosti neplechu. Poučte žáky a zapište do třídních knih, i když je sám upozorním rozhlasem.
Připravte dobře program na Den armády (čtvrtek 2.9). Ať to nejsou jen básně a písně, ale také
nějaký výstup neb pásmo kratší, které si můžete
připravit sami. Nacvičte to ovšem lépe než já na
včerejšek. V pondělí mi to sdělíte, co nacvičujete.
1952: Z oběžníku střední školy ... (12.10.)
Od úterka začneme s pravidelnými tříminutovkami. Budou–li vedeny tříminutovky rozhlasem,
zůstanou vyučující během cvičení ve třídě, aby dohlédli na správné cvičení. Za pěkného počasí se
bude provádět cvičení o velké přestávce na dvoře.
Učitelé tělesné výchovy provedou v tomto týdnu
měření a vážení žáků a zapíší do výkazů. Chlapce
vážit v trenkách, bosé. Nepřesná práce nám v minulých letech ukázala, že žáci na konci roku měřili
a vážili méně než na začátku.
1953: Z oběžníku střední školy ... (9.1.)
Dále upozorňuji na výnosy o záchytných a dětských domovech (výnos 215 a 216 – poslední
věstník), neboť bychom v nich mohli snad umístit
bratry Č.?
Věnujte, prosím, větší pozornost úpravě v sešitech. Vypadá to někde velmi bídně. Úprava cvičení
musí být jednotná, žák nemůže psát, kam se mu
zachce. Stačí to několikrát přesně nacvičit a žáci
si zvyknou. Při soustavné péči se to musí zlepšit. Netrpte také žákům, aby malovali a psali také
na savé papíry. Je to velmi nevkusné. Nechť si
savé papíry ostřihnou tak, aby nekoukaly ze sešitů.
Sešitů s čtverečkovaným papírem se nemá používat, žák si kazí oči. Odstraňte je.
37 Thesaurovaný – uložený, uchovaný
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1953
Aby byl umožněn rozvoj našeho hospodářství
a uskutečněna stabilita naší měny podložením koruny zlatem, byla od 1. června 1953 zavedena měnová reforma, dle níž byly všechny peněžní hotovosti thesaurované37 doma, přepočítány v poměru
1:50 a vklady na knížkách do 5.000 Kčs v poměru
1:5 a v dalších 5.000 Kčs v poměru 1:10 atd.
Služební platy přepočítány v poměru 1:5. Příspěvky na děti zvýšeny. Také hodinová sazba
některých pracovních sektorů zvýšena. Služební
platy svobodných a bezdětných zatíženy 100%
zvýšením dosavadní mzdové daně. Každé osobě
v domácnosti povolena výměna 300 Kčs v poměru
1:5. S měnovou reformou provedeno zároveň snížení cen.
1953: Z oběžníku střední školy ... (16.9.)
Na dnešní schůzi ZR (závodní rady) bylo jednáno
též o kázni na naší škole. Konstatovali jste sami, že
kázeň není taková, aby nám pomáhala odstraňovat
nedostatky ve výchovné práci. Škoda, že pro nedostatek času nemohla být otázka prodiskutována
tak, aby vzešly z vašich řad konkrétní návrhy k dalším opatřením. Je jistě účinnější, jestliže jednotný,
přesně promyšlený výchovný systém žáků je uváděn v život přáním kolektivu než formou nařizovací.
Je třeba každodenní výchovné práce se žáky, máme–li se přiblížit k cíli, t.j. k vzornému chování žáků.
Zde je třeba u učitele přímo mravenčí trpělivosti.
Kázeň na škole se vytváří veškerou školní činností, tedy dovedným vyučováním ve všech předmětech, přísným režimem v celém školním životě,
zachováváním školního řádu, pochvalou, trestem
atd. Pamatujme, že myšlení dětí se vyznačuje
konkrétností. Děti mají sklon podřizovat se spíše

příkladům než pravidlům. Nesmí vidět u učitele rozpor mezi slovy a jednáním. Cení si na učiteli vytrvalosti a houževnatosti v dosahování cíle.
I když nám bude PO, ŽV neb školník pomocníkem,
nesmíme zapomínat, že řídícím a kontrolním orgánem výchovné práce jsme my. Na nás leží odpovědnost. Proto nesmíme a nemůžeme přenášet
úkoly spojené s výchovou na žáky, dokud jsme
je sami nevychovali.
Nemějte mi, prosím, za zlé, budu–li vyžadovat
důsledné plnění příkazů, neboť se domnívám,
že jinak se kupředu nedostanem. Máte–li jiné návrhy k upevnění kázně, připravte si je do konference, kde si můžeme o výchovných problémech šířeji
pohovořit.
Záleží na nás všech, zda cíle dosáhneme nebo
ne. Já pevně věřím, že celek při dobré vůli zmůže
to, co nezmůže jedinec.
1953: Z oběžníku střední školy ... (18.9.)
Buďte, prosím, tak hodní a všechna hlášení dělejte svědomitě. 11 žáků z 30 je přece 37% a ne
10%, 8 žáků z 34 je 23% a ne 15%. Nemůžete po
mně žádat, abych seděl v noci nad papíry a všechno vždy řádně přepočítával. Snažte se termínované věci vyřídit včas, neboť ONV sděluje, že útraty
za pozdě dodané hlášení budou hradit viníci.
1954: Z oběžníku střední školy ... (27.1.)
Upozorněte ještě jednou děti na rtg vyšetření
v Hodoníně 28. 1. v 8 hod. Nechť vezmou s sebou
maminku. Ať jedou pokud možno vlakem v 7 hodin
a jdou hned do poradny. Paní dr. Sajnerová si stěžuje, že nakupují s matkou ráno po městě a že je
nemůže pak sehnat.

1954: Z oběžníku střední školy ... (5.10.)
Žádal jsem na počátku roku, abyste si poznačili
úkoly, jež jsou vám dány školským odborem ONV
neb ředitelem školy, a tyto plnili. Ač jsem 27. 9. dal
kolovat v oběžníku přípis o výstavce a prodeji sovětské knihy (IV. tř. – VIII. tř.), přece velká většina
učitelů IV. tř. – VIII. tř. tomuto přípisu nevyhověla. Tak na II. st. věděli o výstavce jen žáci VI. A.
Bylo mi přinejmenším trapně, když jsem na dotaz
zástupců sovětského knihkupectví: „Proč nebyly
na prodej knih děti upozorněny?“ odpověděl mlčením. Či není narušováním vyučování, posíláme–li
žáky domů pro peníze během vyučovací hodiny?
Zač taková hodina stojí? Žádám, aby se podobný
případ neopakoval. Musil bych se domnívat, že přípisy ani nečtete.
1954: Z oběžníku střední školy ... (5.11.)
V měsíci ČSP (československo-sovětského přátelství) nezapomínejte: popularizovat sovětskou
mírovou politiku, seznamovat žáky s velkými vzory
Velké vlastenecké války, sovětských novátorů, pionýrů a komsomolců, propagovat sovětskou vědu,
techniku a umění. Hlubší poznání SSSR nechť
se stane plánovanou organickou součástí výchovné a vzdělávací činnosti bez narušování školní
práce. Toto seznamování žáků se životem v SSSR
nechť je patrno i v přípravách při vhodném učivu.
1954: Z oběžníku střední školy ... (5.12.)
Poslední 2 vyučovací hodiny nedovolte žákům
přikládat do kamen. V sobotu v učebně č. 7, kde
byla VI.A, bylo tolik naloženo, že školník nemohl
vybírat popel, ježto v kamnech hořelo čerstvě naložené uhlí. Vysvětlete žákům, jaká je to nesvědomitost a nehospodárnost.
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v oběžníku, případně v zápise
PR (pedagogické rady), kdo režim nedodržuje. Jestliže jsem
zodpovědný za práci ve škole, je
mou povinností vyžadovat od vás
plnění všech povinností, čemuž
se nemůžete divit. Vždyť jde jen
o trochu dobré vůle, chceme–li si
zvyknout na plnění a dodržování
některých samozřejmých povinností, jež přispívají k zlepšení
naší školní práce.
1956: Z oběžníku střední školy ...
(10.4.)
Jak zjišťuji v zápise o schůzi
PR z 11. listopadu, uvedl jsem
ve své zprávě, že dozor je leckdy vykonáván nedbale, případně není vykonáván vůbec. Tento stav trvá i dnes. Žáci mohou
konat svou službu úspěšně jen
tehdy, mohou–li se opřít o pomoc
učitele, který má výchovný dozor
na chodbě. Všichni učitelé nemají k tomuto dozoru stejný vztah.
Ti, kteří ho podceňují a nepomáhají žákovským službám, mají
hlavní část odpovědnosti za to,
že se někteří žáci chovají ve tříŽačky na chmelu
Děvčata ročník 1937/38 na školní chmelové brigádě v Rybňanech u Žatce - vzadu zleva dách a na chodbách neukázněLuňáčková Eliška pr. Horňáková, Koplíková Jiřina sv., Vacenovská Marie pr. Holečková, ně. Myslíte, že si žáci nevšímají,
Klimešová Jaroslava pr. Panáková. Vpředu zleva Kálová Anežka pr. mimo, Tomanová Emikdo dozor vykonává a kdo ne? Či
lie (Tomáškova) pr. Šuralová, Malářová Marta pr.Šimková pr. Polášková.
je již od dětství povedem k pře1955: Z oběžníku střední školy ... (8.1.)
svědčení, že v socialistické společnosti jsou snad
Dodržujte ve všech bodech režim školy. Zno- povinnosti jen pro někoho a pro někoho ne?
vu se s ním seznamte. Budu příště jmenovat
120
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Žádám v zájmu výchovy žáků, aby bylo s nedostatečně vykonávaným dozorem jednou provždy skoncováno!
1956: Z oběžníku střední školy ... (31.5.)
Česačů chmele se přihlásilo přes 40. Přikládám
seznamy česačů, které se vyplňují dvojmo. Žáky,
kteří se špatně chovají, neberte, ježto by tam prováděli nepřístojnosti.
1957: Z oběžníku střední školy ... (11.9.)
Znovu žádám: a) hlášení o zajištění učebnic, b)
hlášení o žloutence, c) peníze za žákovské knížky.
Pokud jste neodevzdali, učiňte tak ještě dnes. Nezdržujte mne v práci! Stále chodí nové přípisy s
dalšími úkoly a já nemám vyřízeny staré.
1957: Z oběžníku střední školy ... (18.11.)
Bývám stále svědkem toho, že žáci opouští
budovu bez doprovodu vyučujícího. Dle toho pak
chůze po schodech a chodbách vypadá. Týká se
i I. stupně.
1958: Z oběžníku střední školy ... (6.1.)
Při kontrole žákovských knížek jsem zjistil, že tyto
neplní onu úlohu, jež jim připadá. Úprava i písmo jsou
velkou většinou bídné. Obaly roztrhány, zápisy kdekoliv, data někde žádná, plno chyb, savé papíry potrhané a pomalované, u některých žáků chybí záznam
o složení pionýrského slibu.
Žákovské knížky slouží nejen klasifikaci, ale
i psaní zadaných úkolů, což má být pomůckou
pro rodiče. Budeme–li žákovské knížky 1x týdně
kontrolovat a vyvozovat z kontroly důsledky, pak
se situace jistě zlepší a povedem žáky k určitému
návyku. Jinak o tom nemůže být ani řeči.
Při kontrole sešitů jsem zjistil, že někteří žáci ne-

dělají v sešitech na okrajích linky. Jinde jsou linky
i 2½ cm od okraje, což je zbytečné plýtvání papírem. Stačí zhruba 1 cm, to přece žák dokáže odhadnout. Linky nesmí žáci přepisovat. Někteří píší
přímo příšerně.
1958: Z oběžníku střední školy ... (29.1.)
Učiňte opatření proti zmrznutí květin a inkoustu
během pololetních prázdnin.
V celém našem hospodářství probíhá akce
úspor na pravém místě. I my jsme povinni dbát zásad šetrnosti. Neplýtvejte proto zbytečně elektrickým proudem a uhlím. Příklady: Ve třídě dodělávají
2 žákyně výkres. Jedna sedí vzadu a jedna vpředu.
A těmto 2 žákyním svítí 5 stovkových žárovek. –
Rozpálená kamna, otevřená okna a žáci přikládají
do kamen.
1958: Z oběžníku střední školy ... (10.2.)
Promluvte k žákům o zákazu střílení z praků.
Mnozí střílí sýkorky a jiné ptáky. Upozorněte je
na trestní následky a volání rodičů k zodpovídání se před aktivem péče o mládež, případně
na MNV.
1958: Z oběžníku střední školy ... (26.2.)
Na oslavu MDŽ nacvičujte více tanců, zpěvů
a výstupů. Únorová oslava byla přeplněna básněmi a lidé na to poukazovali. Před oslavou připomeňte školním dětem důrazně, že neúčinkující
do sálu nesmí, jinak se tam dospělí nevejdou.
V neděli tam bylo plno školních dětí již před zahájením. I účinkující se musí na oslavě chovat tiše,
ne jako posledně, kdy se některé žákyně po celou
dobu přednášky bavily. Je málo vidět na oslavě pionýrských obleků. Kdy vlastně nosí pionýrské šátky, když je nevezmou ani na slavnost?
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Všimněte si, jak vypadají lavice ve třídách. Žáci
do nich ryjí špendlíky, kreslí po nich a pod. To
se týká i I. stupně. Dvě rozbité židle u stolaře svědčí o tom, že houpání na židlích a špatné zacházení
s nimi se již vžilo.
1958: Z oběžníku střední školy ... (9.4.)
Připomínám, že v případě zranění žáka před vyučováním nebo o přestávce, bude volán k zodpovědnosti, případně k soudu, učitel, který má dozor.
Dovolíte–li dětem jít o velké přestávce na dvůr, pak
tam pošlete všechny a buďte tam s nimi.
1958: Z oběžníku střední školy ... (4.5.)
Kromě žáků z Vlasty a kolonie Tomáš nesmí
žáci jezdit na kole do školy, poněvadž není kde
kolo uskladnit. Asi před 2 dny jsem viděl žáka S.
z V.A, jak vyjížděl na kole přímo z chodby na ulici.
1958: Z oběžníku střední školy ... (17.11.)
Vysvětlete dětem, jak nemístné jsou, dle jejich
úsudku, „vtipy“ s vypouštěním vzduchu z jízdních
kol, braní ventilků a pod. Slušný žák se k takovému
činu nepropůjčí.
Vyzvěte děti, aby chodily do školy včas. Některé
chodí do školy již před 7. hodinou jako Lokaj, jiní
se courají ještě po zazvonění.
1960: Z oběžníku střední školy ... (26.4.)
Žádám znovu, a to již naposled, aby všichni vyučující okamžitě po zazvonění odešli do tříd. Nejen,
že okrádáte děti o vyučovací čas, ale znemožňujete i ostatním, kteří jsou ve třídách, vyučování, čekají–li na případné hlášení rozhlasem. Myslím, že
je zbytečné připomínat, že jste povinni při hlášení
po skončení hodiny setrvat ve třídách. Jinak je hlášení pro žáky zbytečné.
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1960: Z oběžníku základní školy ... (21.9.)
Nepřístojnosti, prováděné žáky, je třeba okamžitě
odstranit:
a) žáci hází odpadky (ohryzky) do koše z dálky
a znečišťují zdi
b) v II. a III. podlaží lezou po topení (na konci
chodby), aby se mohli dívat z oken a podle
toho zdi vypadají
c) některé třídy nedokázaly dobře a pěkně uskladňovat přezůvky, ač jiné by mohly být vzorem
d) žáci se odnaučili tomu, k čemu je vedou v mateřské škole, totiž jíst nad ubrouskem neb papírem a podle toho pak třídy vypadají
e) stále ještě se žáci honí po chodbách a ve třídě
f) houpají se na židlích – Opište si a pohovořte
se žáky!
g) někdo z žáků od IV. třídy výše má nabarvenou aktovku, kterou dělá šmouhy na olejovce
na schodišti.
1962: Z oběžníku základní školy ... (5.6.)
V novostavbě školy vyučujem již čtvrtý rok. Je mi
velmi divné, proč rok za rokem musím upozorňovat
na to, že vchod na hřiště nebo východ ze školní
zahrady je jen jeden. Či myslíte, že pro kázeň žáků
je lepší, když si navyknou chodit kudykoliv? Jestli mi tvrdíte, že je někde cesta, pak jen proto, že
jste dovolili dětem, aby ji vytvořily. V jihozápadním
cípu zahrady je dokonce cesta pro traktor a přece tudy nesmějí děti chodit do školy ani ze školy.
Snad jen v tom případě, když děti tudy pošle učitel
nedodržující režim školy. Mám dojem, že někteří
pociťujete málo zodpovědnosti, nebo si myslíte,
že je celý režim školy „pro kočku“?. O režimu školy,
který byl na počátku roku schválen, nejsem ochoten
s nikým diskutovat, ale žádám, aby byl dodržován.

Samozřejmě, že zlým je potom
u žáků ředitel, protože učitel by
jim lecos dovolil, ale ředitel ne.
Ten je mnohdy plísní za to, zač
by měla být dána výtka vyučujícímu.
1969
Z 22. na 23. 2. 1969 bylo
provedeno vloupání do školy.
Pachatel, jímž byl bývalý žák
školy – v uvedené době voják
presenční služby – se vloupal
do školy oknem ve sborovně
a odcizil kromě menšího obnosu peněz měřící pásmo, dvoje stopky, pokojový teploměr a
části sportovního oděvu s. MuNová škola v ul. Vítězná - třešňový sad při cestě na Milotice.
zikářové. Převážná část ukradených věcí byla v rodinném domku jmenovaného peněz i transistorové rádio v ceně 1.000,– Kčs.
Při vloupání prohledal obsah zásuvek obou stolů
nalezena a vrácena.
i registratur. Přes brzký zásah příslušníků SNB
(Sboru národní bezpečnosti) nebyl pachatel zatím
1971
Z 12. na 13. 3. nás čekalo velmi nemilé překva- dopaden. Policejního psa nebylo k pátrání použito,
pení. Bylo provedeno vloupání do ředitelny, kde poněvadž do rána napadnul sněhový poprašek.
pachatel odcizil přes 10.000 Kčs z uzamčeného
stolu, který byl vypáčen. SRPŠ tak bylo ochuzeno Dodatek ke kapitole „vloupání“:
Obnos
na
SOS
Dětskou
vesničku
o více než 7.000 Kčs, za něž měl být v příštím týdnu zakoupen pro školu televizor, téměř 2.000 Kčs ve výši 1760,–Kčs uhradil ze svých prostředků
patřily SOS Dětské vesničce. Byly vybrány za pro- ve 3 splátkách ředitel školy, a to: 9.3.1972 760,–Kčs,
dané losy této organisace. Několik žáků (účastníků 12.5.1972 500,–Kčs a 16.6.1972 500,–Kčs.
lyžařského zájezdu) nemělo losy zaplaceno, proto Na úhradu obnosu pro KMČ jsem přispěl důvěrnínebyl obnos zatím odeslán. Konečně něco přes ku KMČ, školníku s. Svobodovi ze svých prostředků částkou 580,–Kčs, jež tento odeslal 28.10.1971.
1000,– Kčs patřilo KMČ za prodané knihy žákům.
Pachatel se pokoušel vniknout do budovy hlav- Zbytek 550,20 Kčs měl uhradit důvěrník KMČ
ními dveřmi. Když se mu to nepodařilo, rozbil dvo- s. Svoboda.
Jar. Beránek, bývalý ředitel školy
jité okno vedoucí do ředitelny, kde odcizil kromě
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Současnost školy
ZŠ a MŠ Ratíškovice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Od 1. září 2007 jsou všechny
kmenové i odborné třídy, školní družina, školní jídelna i tělocvična situovány v jednom areálu – ve třech
samostatných budovách. Dle Rozhodnutí MŠMT
ČR38 a OŠ KrÚ39 Brno má škola schváleny k 1. září
2007 tyto maximální kapacity (naplněnost):
– základní škola 630 žáků
– školní družina 25 žáků
– školní jídelna 480 strávníků
Žáci základní školy mají právo a přímou možnost
se podílet na organizaci (řízení) školy dle svého
zájmu prostřednictvím třídního učitele. V případě
podávání individuálních nebo skupinových podnětů a připomínek k životu a správě školy mohou
žáci například využívat školní poštu, elektronickou
poštu i osobní návštěvu u ředitele školy nebo zástupkyně ředitele. Žáci mohou navrhovat popřípadě sami organizovat své vlastní projekty.
Rodiče (zákonní zástupci) žáků jsou o průběhu
vzdělávání a výchovy žáků informováni průběžně
různými formami, například: žákovská knížka, informativní odpoledne pro rodiče (min. 2× za rok),
osobní návštěva (třída, třídní učitel, vedení školy,
výchovný poradce, ŠMP), telefonický dotaz, elektronická pošta (email), dopis. Dobrá komunikace
s rodiči žáků je jedním z hlavních a dlouhodobých
cílů naší školy. Právě častější „vtahování“ rodičů do
procesu vzdělávání svých dětí je podstatnou součástí realizace školního vzdělávacího programu.
38 Rozhodnutí MŠMT ČR, č.j. 29 601/04-21, ze dne 10. 12. 2004
39 Rozhodnutí OŠ KrÚ v Brně, č.j. 29 601/04-21, ze dne 8. 11. 2005
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Na základě nového školského zákona z roku
2004 byla usnesením Zastupitelstva obce Ratíškovice dne 14. prosince 2005 zřízena šestičlenná Školská rada, která se podílí na samosprávě
základní školy a jež se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování, schvaluje pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání apod.
Základní škola se snaží v rozmanitých oblastech
života společnosti a v odlišných časových relacích
spolupracovat s různorodými regionálními organizacemi, firmami, institucemi i školami, například:
Pedagogicko psychologická poradna v Hodoníně, Obecní policie Ratíškovice, Obec Ratíškovice, Baník Ratíškovice, Junák Ratíškovice, Obecní
knihovna apod.
Základní škola je otevřena žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným – je
školou pro všechny. Výchovný poradce je hlavním koordinátorem v oblasti spolupráce rodičů
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálním pedagogem a jednotlivými učiteli. Na základě přesné diagnostiky poradenského zařízení
jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné
metody a organizační postupy výuky. Naší snahou
je v rámci případné individuální integrace žáků do
běžných tříd vytvořit takové podmínky, aby vzdělávání takového žáka (žáků) bylo reálné a odpovídající všem požadavkům individuálního vzdělávání
a možnostem naplňování individuálního vzdělá-

vacího programu (IVP). U žáků
s potřebou individuální asistence ve výuce bude škola usilovat
o zajištění asistenta pedagoga dle
platné legislativy.
Škola vyhledává a rozvíjí talent
a mimořádné nadání žáků. Při
zajišťování mimořádného nadání
žáků spolupracuje základní škola
s poradenským pracovištěm a na
základě závěrů (doporučení) odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci
mohou být zařazeni do vyššího
ročníku na základě komisionální
zkoušky.

Vánoce 2007. Protože žáci měli ředitelské volno z důvodu výměny oken, tak učitelé zpívali
vánoční koledy (19.12.2007)

V rámci výuky je zařazována
práce v diferencovaných skupinách podle nadání
žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň
jeho dovedností v oblasti jeho nadání.

IČO 65 74 44 20, zastoupená farářem d.p. Jiřím
Čekalem, které je přiznáno zvláštní právo vyučovat
náboženství ve státních školách. Výuka probíhá
podle Osnov k výuce náboženské výchovy.

Činnost školní družiny, která probíhá podle
vlastního vzdělávacího programu, je propojena
s prací žáků ve vyučování. Vychovatelka školní
družiny je seznámena s cíli a obsahem školního
vzdělávacího programu, zejména na 1. stupni.
Na naší základní škole se na základě školského zákona a v souladu s cíli a zásadami vzdělávání vyučuje náboženství jako nepovinný předmět.
Náboženství je vyučováno registrovanou církevní
právnickou osobou – Římskokatolická farnost
Ratíškovice, Vítězná 229, 696 02 Ratíškovice,
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Příloha:
Přehled nadučitelů a ředitelů školy
1832 – 1879 František Jursa, nadučitel
1879 – 1897 František Hlaváček, nadučitel
1897 – 1915 František Mlčoch, nadučitel
1915 – 1918 Alois Fiala40, nadučitel
1918 – 1919 František Hubert, zastupující nadučitel
1919 – 1932 Antonín Šmilauer, řídící učitel
1932 – 1933 Jan Mikl, zastupující řídící učitel
1933 – 1953 Josef Sedláček, ředitel národní školy
1946 – 1951 František Šedivý, ředitel měšťanské školy
1951 – 1953 Jaroslav Beránek, ředitel měšťanské školy
1953 – 1971 Jaroslav Beránek, ředitel základní školy
1971 – 1984 Jiří Růžička, ředitel školy
1984 – 1990 Jana Kalábková, ředitelka školy
1990 – 1990 Miroslav Küchler, ředitel školy (1.2. – 31.3.)
Od 1.4. do 30.6.1990 byl pověřen správou školy Ladislav Hadač
1990 – 1995 Slavomil Kundera, ředitel školy
1995 – 2004 Miroslav Küchler, ředitel školy
2004 – dosud Josef Hanák, ředitel školy

40 Roku 1918 již označen termínem „řídící učitel“. Ještě začátkem 20. století se ve školství používala mj. tato označení: nadučitel, podučitel, zatímní učitel,
řídící učitel (správce školy), abiturient, industriální učitelka, definitivní učitel, výpomocný učitel, přidělený učitel, učitelský praktikant apod.
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Přehled zaměstnanců od roku 1958
Autor publikace si je vědom, že seznamy zaměstnanců nejsou úplné, a to vzhledem k nedostupnosti některých informací. Učitelky, které se v průběhu
působení v Ratíškovicích provdaly, mají uvedeny
obě příjmení, nejdříve však příjmení rodné. V seznamu rovněž nejsou uvedeny krátkodobé výpomoci.
Adamec Jiří, 1991 – 1995
Adámek Jaroslav, 1967 – 1980
Bábíček Antonín, 1999 – 2000
Bařinová Helena, prov. Weiserová, 1956 – 1959
Bendová Jitka, 1953 – 1957, 1966 – 1989
Benedíková Jiřina, 1976 – 1977
Beránek, Jaroslav, 1931 – 1971, vypomáhal dle
potřeby do r. 1975
Beránková Marta, 1938 – 1969, vypomáhala dle
potřeby do r. 1972
Beranová Ludmila, 1957 – 1958 (II. pol.)
Blahová Anna, roz. Zapletalová, 1959 – 1997, vypomáhala dle potřeby do r. 2007
Brešlová Jarmila, 1972 – 1975
Budín Emil, 1975 – 1976
Buranová Ludmila, 1957 – 1958
Burešová Erika, 1973 – 1977
Bůžková Vlasta, 1992 – dosud
Cápíková Ludmila, 1946 – 1955, 1970 – 1972
Cvrkal Marek, 2007 – 2008
Davídková Jarmila, roz. Robková, 1959 – 1961
Dobešová Jana, 1978 – dosud
Dobiášová Martina, 1994 – 1995 (I. pol)
Dohnalová Jaroslava, 1973 – 1974
Doláková Marcela, prov. Pevná, 1976 – 2002
Dostálová Jiřina, 1960 – 1964
Dostálová Jitka, 1960 – 1963

Durecová Iljana, 1976 – 1978
Dvořáček Miroslav, 1958 – 1959
Dvořák Jaroslav, 1972 – 1973
Dvořáková Žofie, prov. Slunská, 1958 – 1959
(I. pol.)
Dymáčková Jarmila, prov. Svobodová, 1985 –
1988
Fialová Marie, 1965 – 1972
Foltýnová Irena, 1993 – dosud
Frejlachová Milena, prov. Pavlátová, 1960 – 1971
Gajdíková Růžena, prov. Růžičková, 1962 – 1967
Gejdošová Antonie, 1966 – 1967, 1968 – 1971
Grossová Naděžda, roz. Hanáčková, 1966 – 1970
Grufíková Jarmila, 1987 – 1988
Hadač Ladislav, 1957 – 1990
Hájek Josef, 1978 – 1984
Hájková Věra, 1977 – 1984
Hálová Renata, 1975 – 2000
Hanák Josef, 1988 – dosud
Hanáková Irena, 1993 – 1994 (I. pol)
Hanáková Lenka, 1996 – 1997
Hebronová Emilie, 1974 – dosud
Helešicová Jana, prov. Kamenská, 1987 – 1996
Helštýnová Ludmila, 1958 – 1962
Hladká Květomila, prov. Ruseva, 1966 – 1967
Hofírek Miroslav, 1955 – 1962, vypomáhal dle potřeby do r. 1988
Hofírková Zdeňka, 1955 – 1962
Holaníková Jana, prov. Tlachová, 1965 – 1966
Holásek Roman, 1999 – dosud
Horáková Jana, 1983 – 1984
Horňáková Eva, roz. Bydžovská, 1969 – 1973
Horňáková Vlasta, 1954 – 1955
Hrabalová Naděžda, 1975 – 1979, vypomáhala dle
potřeby do r. 1982
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Hrdličková Božena, 1963 – 1965
Hynštová Miroslava, 1999 – 2000
Cháb Stanislav, 1971 – 1972
Chludilová Martina, 1994 – 1995
Ivan Miroslav, 1947 – 1976, vypomáhal dle potřeby
do r. 1987
Ivanová Anna, 1947 – 1975, vypomáhala dle potřeby do r. 1987
Jančaříková Anna, 1959 – 1960
Jež Josef, 1974 – 1975
Jochová Narciska, 1965 – 1971
Jurášková Olga, prov. Tetaurová, 1963 – 1965
Klabalová Berta, 1947 – 1965, vypomáhala dle potřeby do r. 1975
Klimeš Vlastimír, 1956 – 1986
Konečná Vlasta, 1975 – 1980
Kopka Václav, 1954 – 1967
Koplíková Jarmila, 1975 – dosud
Korbelová Božena, prov. Janásová, 1966 – 1969
Kotásková Jaroslava, 1971 – 2001
Kovárová Simona, 2003 – dosud
Kovaříková Alena, prov. Žídková, 1954 – 1956
Kováříková Zuzana, 1971 – 1972
Krátká Miluše, prov. Blahová, 1977 – dosud
Kratochvílová Alena, 1990 – 2007
Kratochvílová Štěpánka, 1961/1962 (II. pol.)
Krausová Vendula, 1999 – 2002
Krčková Zdeňka, 1988 – 1989
Krejčiříková Jiřina, 1962 – 1963
Krejčiříková Milena, 1981 – 1982
Kristová Magda, 1989 – dosud
Krýsová Dagmar, 1990 – 1993
Križko Jan, 1977 – 1978
Kudrová Iveta, 1987 – dosud
Küchler Miroslav, 1968 – 1990, 1995 – 2004
Kulheimová Marta, 1992 – dosud
Kundera Slavomil, 1990 – 1995, vypomáhal dle
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potřeby do r. 2003
Kůřil Štěpán, 1972 – 1975
Kůřilová Blanka, 1981/1982 (II. pol.)
Lieb Antonín, 1970 – 1974
Liebová Marie, prov. Weissbergerová, 1962 –
1966
Lovečková Jana, 1985 – dosud
Malečková Helga, 2003 – dosud
Mališ Boris, 1972 – 1973
Martišková Hedvika, roz. Tomanová, 1956 – 1957,
1958 – 1960
Matulová Dana, 1969 – 1970
Maturová Eva, prov. Jelínková, 1956 – 1959
Měchurová Marie, roz. Kristová, 1963 – 1969
Melichárková Jana, 1981 – dosud
Mička Jan, 1951 – 1956
Mičková Miroslava, 1951 – 1956
Mlýnek Lubomír, 1982 – 1987
Moravcová Kateřina, 2001 – 2003
Muzikářová Vlasta, prov. Vilímová, 1968 – 1971
Najmanová Jiřina, 1964 – 1965
Olša Ludvík, 1961 – 1964
Ondruchová Milada, 1947 – 1971
Pagáčová Božena, 1968 – 1972
Pánková Danuše, roz. Grajcarová, 1966 – 1967
Pavláčková Drahomíra, 1964 – 1966
Pavlicová Jana, 1970 – 1971
Pavlíková Marie, 1967 – 1968
Pecuch Milan, 1980/1981 (II. pol)
Plšek Jenda, 1964/1965 (I. pol.)
Polášková Libuše, 1973 – 1985
Pospíšilová Drahomíra, 1964 – 1968
Příkaská Dagmar, 1980 – 2002, vypomáhala dle
potřeby do r. 2005
Příkaská Josefa, 1977 – 1987
Roubíková Marie, 1993 – 1994
Růžička Jiří, 1964 – 1984

Sacharová Mária, prov. Nosková, 1971 – 1974
Sedláčková Jiřina, 1959/1960 (II. pol.)
Schierová Sylva, 1960 – 1964
Schwarzová Ivana, prov. Maršálková, 1972 –
1977
Skácel Antonín, 1974 – 1975
Slavíková Anna, 1977 – dosud
Slezáková Eva, roz. Lobpreisová, 1964 – 1969
Slezarová Anna, roz. Žišková, 1929 – 1964, vypomáhala dle potřeby do r. 1975
Slováková Eva, prov. Příkaská, 1959 – 1970
Sluková Marie, 1951 – 1957
Smolíková Jana, prov. Pavlicová, 1962 – 1971
Staňková Anastazie, 1972 – 1974
Staňková Marie, 1973 – 1975
Strýčková Lucie, 1992 – 1993
Šebesta Zdeněk, 1982 – 2006
Šebestová Zuzana, 1991 – 1992
Ševčík Radim, 1996 - 1998
Šimková Drahomíra, 1984 – dosud
Šindelář Bohumil, 1991 – 1998
Šťastná Marie, 1977 – dosud
Šťastný František, 1950 – 1977
Štěpániková Hana, 1990 – 2000
Šupálková Alena, 199 – 1999, 2001 dosud
Šůstalová Alena, prov. Šťastná, 1962 – 1964
Švihálková Bianca, prov. Schwarzová, 1973 –
1978
Teturová Olga, prov. Kostelecká, 1971 – 1977
Tichá Marie, 1959 – 1960
Tomanová Anastazie, 1968 – 2005
Tuček Libor, 1987 – 2003
Tůmová Bohumila, prov. Nagyová, 1972 – 1974
Valášková Jaroslava, 1971 – 1972
Valentová Hana, prov. Neničková, 1964 – 1969
Vaňáková Miroslava, 1982 – 1983
Varmužová Jitka, prov. Slezarová, 1987 – 2004

Večeřová Jindra, 1968 – 1969
Vízková Marie, 1953 – 1954
Vlachová Božena, prov. Hrdličková, 1963 – 1966
Vrbová Stanislava, 1976 – 1980
Zemská Věra, 1993 – 1994
Ženatá Emilie, 1964 – 1970
Zástupci ředitele:
Ivan Miroslav, od 1.9. 1953 do 31.8.1976
Hadač Ladislav, od 1.9. 1976 do 30.6.1990
Šebesta Zdeněk, od 1.9. 1990 do 31.7.2006
Kudrová Iveta, od 1.8. 2006 – dosud
Výchovní poradci:
Ivan Miroslav 1967 – 1976
Klimeš Vlastimír 1976 – 1986
Küchler Miroslav, 1986 – 1987
Tomanová Anastazie, 1987 – 1999
Blahová Miluše, 1999 – dosud
Skupinoví vedoucí:
Rybecký Tomáš, 1951/52
Buřinský Miroslav, 1952/53
Bendová Jitka, 1953/54
Weberová Danuše, 1954/55
Hofírek Miroslav, 1955/56 – 1957/58
Dvořáček Miroslav, 1958/59
Slováková Eva, 1959/60
Zapletalová Anna, 1960/61
Frejlachová Milena, 1961/62 – 1963/64
Valentová Hana, prov. Neničková, 1964 – 1969
(1. stálá skupinová vedoucí PO)
Koplíková Jarmila, 1977 - 1979
Polínek Ladislav, 1979 – 1982
Staňková Marta, 1982 – 1988
Horáčková Hana, 1988 – 1990
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Školní družina:
Hasíková Lea
Ingrová Lucie
Klefrštajnová Zdena
Mišková Zdeňka
Příkaská Ilona
Řačáková Jana
Zýbalová Simona
Školníci
Balous Miroslav, 1958 – 1961
Svoboda Jan, 1961 – 1971
Klouda Josef, 1971 – 1982
Kovár Josef, 1982 – 1988
Koplík Zdeněk, 1988 – dosud
Topič - údržbář:
Blaha Matouš, 1986 - 1992
Novotný Josef, 1993 – 1998
Uklízečky:
Balousová Růžena
Dobešová Anastazie
Dobešová Josefa
Dohnálková Marta
Formánková Josefa
Hačundová Božena
Janíková Miloslava
Klimešová Milena
Kloudová Božena
Koplíková Stanislava
Koplová Valerie
Kordulová Kristina
Kratochvílová Anna
Kristová Anna
Kristová Františka
Križanová Dana
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Mlejnková Milada
Pípová Libuše
Slezarová Marie
Směřičková Sylva
Šimková Tamara
Šnajdrová Františka
Šticová Emilie
Vacenovská Pavla
Vanďurková Helena
Kuchařky školní jídelny:
Fiedlerová Zdena
Holečková Marie, 1979 -1992
Chludilová Marie
Chvátalová Izabela, 1989 - 2004
Klimešová Marie
Koplíková Marie, 1986 - 1995
Mírovská Bronislava, 1986 - 2004
Mrázová Josefa
Tomanová Zuzana, 1986 - 1994
Trpíková Marie, 1996 - 2004
Vedoucí školní jídelny
Příkaská Květoslava, 1978 – 1991
Sukopová Jarmila, 1991– dosud

Chronologie důležitých událostí
1790
1831
1832
1853
1874
1879
1884
1890
1892
1910
1911
1925
1933
1946
1947
1948
1951
1953
1955
1958
1960
1971
1977
1979
1983
1992
1992
1995
1999
2003
2007
2007
2008
2008

Od tohoto roku mají Ratíškovice národní školu – nebyla to škola úředně zřízena
a vyučovalo se v obecním domě.
Dne 20. října zemřel první usazený učitel v Ratíškovicích Karel Konvica.
Zřízena oficiální škola jednotřídní.
Dne 16. listopadu byla vysvěcena nová školní budova, ul. Ulička, č.p. 101.
Škola jednotřídní byla rozšířena na dvoutřídní.
První písemný doklad o činnosti místní školní rady.
Škola dvoutřídní je rozšířena na trojtřídní.
Počátkem května bylo přikročeno k přestavbě školy.
Škola trojtřídní je rozšířena na čtyřtřídní.
Dne 1. listopadu se začalo vyučovat v nové školní budově, ul. Školní,
č.p. 321 („u drogerie“).
Dne 12. února byli žáci rozděleni do 5 tříd – škola je rozšířena na pětitřídní.
Škola pětitřídní rozšířena na šestitřídní.
Škola šestitřídní rozšířena na sedmitřídní.
Dne 2. října zahájeno vyučování v měšťanské škole.
Dne 23. března bylo ustanoveno rodičovské sdružení (SRPŠ).
Škola měšťanská přejmenována na školu střední.
Dne 26. března byla provedena obecní sbírka na zakoupení rozhlasového zařízení
pro školu „u drogerie“.
Od 1. září vznikla osmiletá střední škola sloučením bývalé národní
a střední školy.
Dne 4.11. byla otevřena mateřská škola, U Jezérka 670.
Dne 12. října otevřena nová školní budova, ul. Vítězná, č.p. 701.
Dne 1. 9. vzniká základní devítiletá škola
Dne 7. 3. byla otevřena nová tělocvična.
Dne 1.9. byla otevřena mateřská škola, Múdrá 1000.
Dne 23. dubna zahájen provoz ve školní jídelně, Ulička 101.
Dne 1. září nově ustanovena školní družina.
Od 1. 1. má základní škola právní subjektivitu.
Provedena plynofikace kotelny základní školy, Vítězná 701.
Od 1. 9. máme první počítačovou učebnu.
Rekonstrukce sociálního zařízení na nové škole, Vítězná 701.
Od 1. ledna náleží mateřské školy úředně k základní škole.
Dne 30. srpna byla slavnostně otevřena nová přístavba základní školy.
V prosinci začala výměna oken na budově školy a tělocvičny, Vítězná 701.
V červenci začalo zateplování budovy školy, Vítězná 701, a budova získala i novou sedlovou plechovou
střechu.
1. srpna byla nejstarší školní budova, Ulička 101, otevřena jako bytový dům.
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Vývoj počtu žáků a tříd od roku 1988
Školní rok

Celkový
počet žáků

Počet tříd

Počet žáků
I. tříd

1988 - 89
1989 – 90
1990 – 91
1991 – 92
1992 – 93
1993 – 94
1994 – 95
1995 – 96
1996 – 97
1997 – 98
1998 – 99
1999 – 00
2000 – 01
2001 – 02
2002 – 03
2003 – 04
2004 – 05
2005 – 06
2006 – 07
2007 – 08
2008 – 09

568
546
517
536
513
505
484
477
516
516
498
500
473
453
438
377
359
336
316
300
288

19
19
19
22
23
23
23
21
22
22
21
20
20
20
19
17
17
16
15
15
14

67
70
59
72
68
60
65
49
47
54
52
43
41
40
41
24
39
29
28
34
35

Většina údajů o celkovém počtů žáků je uvedena k 30. září dle statistického výkaznictví škol. Počet
žáků se během školního roku vždy měnil v průměru ± 5 žáků.
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Přehled názvů škol v obci

Národní škola

1832 - 1885

1. – 3. ročník

Obecná škola v Ratíškovicích
Volksschule in Ratischowitz

1885 - 1948

1. – 5. ročník

Národní škola v Ratíškovicích, okr. Hodonín

1.9.1948 – 31.8.1953

1. – 5. ročník

Měšťanská škola v Ratíškovicích

1.9.1946 – 31.8.1948

1. – 4. ročník

Střední škola v Ratíškovicích

1.9.1948 – 31.8.1953

1. – 4. ročník

Osmiletá střední škola v Ratíškovicích

1.9.1953 – 31.8.1961

1. – 8. ročník

Základní devítiletá škola v Ratíškovicích

1.9.1961 – 31.8.1983

1. – 9. ročník

Základní škola Ratíškovice, okres Hodonín

1.9.1983 – 31.8.2005

1. – 9. ročník

1.9.2005 – dosud

1. – 9. ročník

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Podle zákona č. 63/1978 Sb. bylo možno zřídit základní školu s 8 ročníky nebo základní devítiletou školu s 9 ročníky. Základní škola připravovala žáky pro studium na všech druzích středních škol,
na kterých veškerá mládež pokračovala v povinné školní docházce a dosáhla středního vzdělání
(§ 2, odst. 2). Do středních odborných učilišť, do gymnázií, do středních škol, do konzervatoří a do odborných škol se přijímali žáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní devítileté školy, a též žáci, kteří
úspěšně ukončili osmý ročník základní devítileté školy (§ 5). Základní vzdělání získali žáci základní devítileté školy ukončením devátého ročníku, ale i žáci, kteří úspěšně ukončili osmý ročník základní devítileté
školy, jestliže byli přijati do prvního ročníku střední školy a do tohoto ročníku nastoupili (§ 31, odst. 1).
Podle zákona č. 29/1984 Sb. trvala povinná školní docházka 10 let (§ 34, odst. 2). Žáci, kteří úspěšně
ukončili základní školu (tj. 8 ročníků) a neměli splněnu povinnou školní docházku a nebyli přijati ke studiu
na střední škole, do které se přihlásili nebo přihlášku ke studiu ve střední škole nepodali ani si nevybrali
žádnou střední školu, kterou jim národní výbor nabídl v rámci volných míst ve středních školách, dokončil
plnění povinné školní docházky ve středních školách určených národními výbory.
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Přehled zaměstnanců ve šk. roce 2008–09
(Stav k 1. září 2008)
Pedagogický sbor:
Příjmení, jméno

134

Aprobace

1

Mgr. Bednaříková Vendula

učitelství pro I. stupeň

2

Mgr. Blahová Miluše – výchovný poradce

český jazyk – německý jazyk

3

Mgr. Bůžková Vlasta

učitelství pro I. stupeň

4

Mgr. Dobešová Jana

učitelství pro I. stupeň

5

Mgr. Foltýnová Irena

učitelství pro I. stupeň, t.č. MD

6

Mgr. Bc. Hanák Josef – ředitel školy

matematika - fyzika

7

Mgr. Hebronová Emilie

ruský jazyk – tělesná výchova

8

Mgr. Holásek Roman

dějepis – zeměpis

9

Mgr. Koplíková Jarmila

učitelství pro I. stupeň

10

Mgr. Kovárová Simona

občanská výchova – technické práce

11

Mgr. Kristová Magda

učitelství pro I. stupeň

12

Mgr. Kudrová Iveta – zástupce ředitele

matematika – přírodopis

13

Mgr. Kulheimová Marta

učitelství pro I. stupeň

14

Mgr. Lovečková Jana

učitelství pro I. stupeň

15

Mgr. Malečková Helga

přírodopis – chemie

16

Mgr. Melichárková Jana

učitelství pro I. stupeň

17

Mgr. Slavíková Anna

učitelství pro I. stupeň

18

Mgr. Šimková Drahomíra

český jazyk – dějepis

19

Mgr. Šťastná Marie

matematika – občanská výchova

20

Mgr. Šupálková Alena

český jazyk – výtvarná výchova

21

Bc. Ingrová Lucie – vychovatelka ŠD

vychovatelství, t.č. MD

22

Příkaská Ilona - vychovatelka ŠD

učitelka pro mateřské školy
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Nepedagogičtí zaměstnanci:
Příjmení, jméno

Funkce

1

Bartová Iva

kuchařka, t.č. MD

2

Bábíková Jindřiška

kuchařka

3

Dohnálková Marta

pomocná kuchařka, uklízečka

4

Frolcová Eva

hlavní účetní

5

Charvátová Vladimíra

kuchařka

6

Klimešová Milena

uklízečka

7

Koplík Zdeněk

školník

8

Koplíková Stanislava

uklízečka

9

Kristová Anna

uklízečka, t.č. MD

10

Kristová Jaroslava

mzdová účetní

11

Neduchalová Marie

kuchařka

12

Ondrouchová Dagmar

kuchařka

13

Pípová Libuše

uklízečka

14

Sukopová Jarmila

vedoucí školní jídelny

15

Vanďurková Helena

uklízečka

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

135

ZÁVĚR
Při detailním procházení mnoha archivních materiálů nastalo velmi těžké rozhodování, které informace do almanachu zahrnout a které ne, neboť každá kniha má omezený počet stran textu i fotografií. Ne
každý autor, který prováděl zápis do školních kronik, uváděl informace čtivé, zajímavé či obsáhlé. Každý
z autorů měl vlastní rukopis a mnohdy jsou zde zaznamenány zcela nepodstatné informace (např. podrobný každoroční průběh a hosté slavnostního zahájení a ukončení školního roku nebo výčet rozhlasových relací apod.).
Přesto bych chtěl na závěr vyzdvihnout zapisovatelskou pečlivost pana ředitele Jaroslava Beránka,
z jehož objemného počtu zápisů z kronik i oběžníků se můžeme dovídat mnoho zajímavých a podstatných informací o událostech, žácích, stavu školství i učitelského sboru, ale i o tehdejší době, ve které
jako ředitel působil.
Mnohý z pozorných čtenářů, jenž se pročetl celým textem, jistě postřehl, že dějiny se opakují a mnohé
události jsou si velmi podobné. Po přečtení almanachu totiž zjistíte, že co jsme dělávali my, dělávají mnohdy bohužel - i naše děti či vnoučata. Totéž lze říci i o učitelích. Historie událostí se vskutku v časových smyčkách opakuje.
Po nelehkém zvážení byla většina textu z kronik a jiných archivních dokumentů ponechána v původní
podobě, aby bylo možno sledovat mj. změny vývoje českého jazyka, pouze některé zkratky byly rozepsány, popř. doplněny informacemi pod čarou z důvodu lepší čtivosti textu a s ohledem na všechny věkové
skupiny čtenářů. Některá jména musela být z důvodu ochrany osobnosti uvedena pouze iniciálami.
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Informační a doporučené zdroje
Jednací protokol školy, 1911 – 1949
Kronika měšťanské školy, 1946 – 1973
Kronika obce Ratíškovice, 1918 – 1977
Kronika obce Ratíškovice, 2005 – 2007
Kronika národní školy, 1884 – 1953
Kronika základní školy, 1973 – 1990
Kronika základní školy, 1991 – 2005
Macková–Frolcová, Marie. Ratíškovice – minulost a přítomnost obce. Ratíškovice : MNV 1990
Oběžník Střední školy v Ratíškovicích, 1950–1960
Oběžník Základní školy v Ratíškovicích, 1960–1967
Protokolní kniha místní školní rady v Ratíškovicích v letech 1879–1909
Ratíškovický Zvon
Rozmarýnek - informační leták souboru
Výroční zpráva školy za šk. rok 2004/05, 2005/06, 2006/07
Jančarová, Markéta. Právní úprava výuky náboženství v českých zemích v 19. a 20. století.
(Diplomová práce, PrF UK Praha, 2007)
Kádner, Otakar. Vývoj a dnešní soustava školství. Díl. I. – IV. Praha 1929–1938
Kolektiv autorů. Kronika českých zemí. 2. vyd. Praha : Fortuna Print, 2003
Štverák, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. 1. vyd. Praha : SPN 1983
Inventář Obecní úřad Ratíškovice. Okresní archív Hodonín 1957. JAF–303
Inventář Místní školní rada Ratíškovice. Okresní archív Hodonín 1957. JAF–304
Inventář Národní škola Ratíškovice. Okresní archív Hodonín 1960. JAF–305
Inventář Střední škola Ratíškovice. Okresní archív Hodonín 1960. JAF–306
Inventář Rodičovské sdružení Ratíškovice. Okresní archív Hodonín 1960. JAF–307
Všeobecný školní řád (Allgemeines Schulordnung), ze dne 6. prosince 1774
Říšský školský zákon č. 62/1869 (Reichsvolksschulgesetz, RVG), ze dne 14. května 1869
Novela říšského školského zákona č. 53/1883 ř. z., ze dne 2. května 1883
Zákon č. 455/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje celibát literních a industriálních učitelek na školách obecných
a občanských (měšťanských) v republice Československé, ze dne 24. července 1919
Zákon č. 276/1920 Sb. z. a n., o učitelských zkouškách, ze dne 14. dubna 1920
Zákon č. 226/1922 Sb. z. a n., o školách obecných a měšťanských, ze dne 13. července 1922
– tzv. malý školský zákon
Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon), ze dne 21. dubna 1948
Zákon č. 150/1948 Sb., Ústava československé republiky, ze dne 9. června 1948
Vládní nařízení č. 196/1948 Sb., kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních
a středních, ze dne 26. července 1948
Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon), ze dne 7. května 1953
Vládní nařízení č. 32/1953 Sb., o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona,
ze dne 7. května 1953
Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), ze dne 15. prosince 1960
Zákon č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, ze dne 21. června 1978
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Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ze dne 26. června 1978
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ze dne 22. března 1984
Zákon č. 171/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol
(školský zákon),
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, ze dne 16. prosince 1992
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ze dne 24. září 2004
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ze dne 24. září 2004

Pohled na budovu „nové školy“ a přístavby (6. 4. 2008)
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Přehled absolventů školy od roku 1955
1955/56 VIII.A
Tř. uč. Šťastný František
Bábík Pavel
Beránek Jaroslav
Brhel Zdeněk
Dekař Pavel
Foltýn Josef
Kašík Václav
Kordula Pavel
Luňák Petr
Michenka Antonín
Šlahůnek Antonín
Trávníček Antonín
Vacenovský Jiří
Antošová Emilie
Birsáková Eva
Buřinská Františka
Čečátková Marie
Kovaříková Ludmila
Macková Anežka
Matušková Terezie
Měchurová Ivanka
Mrázová Zdena
Přibilová Anna
Šnajdrová Anna
Šťastná Anastazie
Vacenovská Emilie
Wainharová Eva
Zemánková Marie
Šural František
1955/56 VIII.B
Tř. uč. Kopka Václav
Bardun Antonín
Blaha Josef
Čečátko Stanislav
Foerster Jiří

Gajdík Josef
Hnilica František
Holeček Zdeněk
Koplík Michal
Kordula Jan
Macek František
Norek Rudolf
Stratil Jaroslav
Vacenovský Antonín
Vacenovský Josef
Vacenovský Jan
Balgová Magdalena
Hasíková Ludmila
Hnilicová Alžběta
Klimešová Emilie
Kordulová Františka
Kundratová Marie
Macková Cyrilka
Michenková Ludmila
Příkaská Emilie
Příkaská Marie
Vacenovská Františka
1956/57 VIII.
Tř. uč. Ivanová Anna
Blaha Vladimír
Čech Ladislav
Dobeš Josef
Gajdík Michal
Koplík Jaroslav
Koplík Josef st.
Koplík Josef ml.
Koplík Václav
Norek Petr
Pavlík Petr
Příkaský Antonín
Příkaský Petr st.

Příkaský Petr ml.
Šmatlák Rudolf
Šnajdr Miroslav
Šťastný Bohumil
Šťastný Stanislav
Toman Josef
Vlasák František
Voříšek František
Zelinka Petr
Dekařová Eva
Jansová Marie
Křikavová Marie
Kundratová Marie
Luňáková Marie
Malářová Františka
Neduchalová Marie
Opavská Zdeňka
Přibilová Marie
Příkaská Magdalena
Šebková Anna
Tomanová Marie
Uhrovičová Ludmila
Ungrová Eva
Vacenovská Marie
Zemánková Anna
1957/58 VIII.
Tř. uč. Průchová Jiřina
Blaha Josef
Foltýn Cyril
Hebron Jindřich
Holeček Pavel
Klouda Josef
Kordula František
Kotásek František
Kundrata Alois
Letocha Miroslav

Macek Petr
Novák František
Příkaský Petr
Příkaský Vojtěch
Slezinger Otto
Sochor Pavel
Šťastný Jiří
Toman Josef
Vacenovský Bedřich
Vacenovský Petr
Vlasák Jan
Blahová Anna
Blahová Marie
Brhelová Marie
Gasnárková Marie
Grauová Alena
Ilčíková Růžena
Kadlčíková Anna
Koplíková Anna
Koplová Anastazie
Kovaříková Josefa
Macková Františka
Motlová Jarmila
Šebestová Františka
Šteflová Hana
Urbánková Františka
Vacenovská Eva
Vašulková Josefa
Zahradníková Emilie
Zemánková Antonie
1958/59 VIII.
Tř. uč. Hadač Ladislav
Bařina Petr
Frolec František
Hubáček Jindřich
Chludil Miroslav

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

141

Koplík Václav
Kordula František
Kordula Martin
Luňák František
Šťastný Ladislav
Toman František
Toman Josef
Vacenovský Jan
Zelinka František
Janda Petr
Burešová Marie
Doležalová Marie
Hasíková Ivanka
Ingrová Marie
Klimešová Theodora
Koplíková Anežka
Koplíková Anna
Koplíková Marie
Koplíková Žofie
Kordulová Marie
Kundratová Františka
Mücková Věra
Pavlíková Ludmila
Přibilová Marta
Příkaská Anna
Příkaská Ludmila
Šupálková Žofie
Tomanová Anna
Tomečková Františka
Tomšejová Eva
Vybíralová Anna
Zemánková Františka
1959/60 VIII.A
Tř. uč. Šťastný František
Biersack Jan
Bláha Antonín
Donát Zdeněk
Hnilica Petr
Holeček Josef
Janík Jaroslav
Koplík Pavel

142

Kotásek Bohumír
Michenka Ludvík
Nedůchal Miroslav
Sochor Petr
Vinkler František
Zemánek Petr
Zelinka Josef
Dobešová Františka
Gajdíková Helena
Koplíková Marie
Kordulová Anastazie
Opavská Jana
Šašinová Ludmila
Šebková Ludmila
Vacenovská Žofie
Zahradníková Eva
1959/60 VIII.B
Tř. uč. Ivanová Anna
Beránek Miroslav
Dekař Vlastimil
Klimeš Jaroslav
Klimeš Rostislav
Kundrata Josef
Luňák Ladislav
Polišenský František
Příkaský František
Toman Petr
Unger František
Vacenovský František
Vopelka Cyril
Gajdíková Josefa
Koplíková Anna
Kordulová Marie
Kordulová Marie
Kordulová Terezie
Křikavová Jiřina
Pouchová Zdeňka
Příkaská Anna
Šmatláková Marie
Tomanová Marie
Uhlíková Marta
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Neduchal Miroslav
Zelinka Josef
1960/61 IX.
Tř. uč. Šťastný František
Beránek Miroslav
Bláha Antonín
Dekař Vladimír
Hnilica Petr
Janík Jaroslav
Klimeš Jaroslav
Koplík Pavel
Kotásek Bohumír
Kundrata Josef
Luňák Ladislav
Michenka Ludvík
Neduchal Miroslav
Sochor Petr
Toman Petr
Unger František
Vacenovský František
Vopelka Cyril
Zemánek Petr
Dobešová Františka
Gajdíková Josefa
Koplíková Anna
Koplíková Marie
Kordulová Marie
Kordulová Marie
Křikavová Jiřina
Pouchová Zdeňka
Příkaská Anna
Šašinová Ludmila
Šmatláková Marie
Tomanová Marie
Zahradníková Eva
1961/1962 IX.
Tř. uč. Kopka Václav
Bilský František
Blaha Jaroslav

Dobeš František
Dobeš Michal
Dobeš Vojtěch
Foltýn Antonín
Foltýn František
Hubáček Milan
Ilčík Petr
Koplík František
Kotásek Josef
Kouřil Josef
Krupka Josef
Toman Jan
Vacenovský František
Vacenovský Josef
Valíček Miroslav
Vařák Josef
Zemánek Emanuel
Žáček Milan
Bělochová Marie
Blahová Ludmila
Cigánková Marie
Dobešová Anežka
Dobešová Marie
Hnilicová Hana
Hochová Marie
Chludilová Kristina
Koplíková Anna
Kordulová Marie
Kronesová Františka
Křižková Hedvika
Kozumplíková Věra
Piškulová Erika
Polášková Milada
Příkaská Františka
Růžičková Anna
Součková Marie
Uhlíková Ludmila
Vinklerová Anna
Vybíralová Irena
Zelinková Věra
Števuliáková Božena

1962/63 IX.A
Tř. uč. Schierová Sylva
Frolec Tomáš
Gajdík Michal
Hebron Zdeněk
Klimeš Jan
Kotásek František
Kouřil Petr
Lokaj František
Michenka František
Norek Josef
Norek Miroslav
Pišták Stanislav
Příkaský Jiří
Slezar Prokop
Svora Michal
Šťastný Josef
Toman Vojtěch
Tuček Luděk
Bařinová Marie
Blahová Ludmila
Čajková Marie
Foltýnová Marie
Gajdíková Ludmila
Gasnárková Anna
Hanáčková Milada
Koplíková Marie
Kundratová Marie
Měchurová Zdeňka
Tomšejová Emilie
1962/63 IX.B
Tř. uč. Klimeš Vlastimír
Blaha Josef
Ivan Miroslav
Kordula Jan
Kordula Josef
Kordula Miroslav
Koten Vojtěch
Kundrata Jaroslav
Příkaský Cyril
Příkaský Josef

Stříž Petr
Toman Zdeněk
Vacenovský Pavel
Vacenovský Petr
Žáček Vojtěch
Koplík Stanislav
Blahová Marie
Dobiášová Josefa
Gajdíková Marie
Hačundová Marie
Holečková Marie
Koplíková Anastazie
Kotásková Marie
Macková Marie
Šašinová Kateřina
Zahradníková Josefa
Zemánková Františka
1963/64 IX.A
Tř. uč. Klimeš Vlastimír
Bařina Hynek
Foltýn Jan
Gajdík Petr
Ilčík Josef
Ingr Zdeněk
Janík Jan
Kadlčík František
Kopl Josef
Koplík Josef
Novák Blažej
Tomeček Jan
Uhlík Antonín
Vacenovský Petr
Blanarschová Ludmila
Dekařová Františka
Dobiášová Věra
Donátová Marie
Foltýnová Marie
Gombárová Anna
Hnilicová Božena
Holečková Emilie
Ilčíková Alena

Ingrová Ludmila
Klimešová Františka
Kundratová Ludmila
Nesvadbová Ludmila
Tomanová Anna
Váňová Anna
1963/64 IX.B
Tř. uč. Dostálová Jiřina
Hofírek Miroslav
Kordula Vladimír
Michenka Josef
Němec Ivan
Pavelka Jaroslav
Pípa Miroslav
Příkaský Vojtěch
Řihák Josef
Snopek Josef
Števuliák Tomáš
Toman Josef
Vacenovský Pavel
Varmuža Antonín
Vlasák Jaroslav
Grufíková Emilie
Janíková Ludmila
Kundratová Jiřina
Kundratová Ludmila st.
Kundratová Ludmila ml.
Michenková Emilie
Nová Ludmila
Palánová Marie
Příkaská Stanislava
Řiháková Ludmila
Šťastná Naděžda
Šťastná Vlasta
Vacenovská Ludmila
Voříšková Helena
Vymyslická Jiřina
Verner Oskar

1964/65 IX.A
Tř. uč. Šťastný František
Blaha Antonín
Blaha Bohuslav
Blaha Emil
Foltýn Petr
Koplík Antonín
Koplík Jan
Koplík Miroslav
Kordula Josef
Kordula Pavel
Kovářík František
Král Josef
Michenka Bohumír
Příkaský Josef
Slezar František
Souček Josef
Toman Petr
Antošová Marie
Bařinová Františka
Dobešová Františka
Dobiášová Jiřina
Foltýnová Vlasta
Hubáčková Dana
Ilčíková Zdenka
Jánošová Zdenka
Koplíková Zdena
Koplová Hana
Koplová Marie
Kordulová Blanka
Kordulová Hana
Kundratová Anežka
Macková Marie
Sukopová Jindřiška
Vacenovská Marta
Voříšková Dana
1964/1965 IX.B
Tř. uč. Ivanová Anna
Bláha Miroslav
Holeček Jan
Kundrata Stanislav
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Macek Stanislav
Palán Štěpán
Stříž Vojtěch
Šebek Josef
Vacenovský Zdeněk
Valkovič František
Valkovič Petr
Zelinka Josef
Blažejová Emilie
Holečková Ludmila
Ivanová Anna
Klimešová Drahomíra
Neduchalová Marie
Přibilová Alena
Příkaská Anna
Ševelová Jana
Šťastná Ludmila
Šupálková Josefa
Šupová Jana
Tomanová Anežka
Tomanová Františka
Tomanová Zdenka
Vacenovská Růžena
Vlasáková Anna
Vymyslická Anna
1965/66 IX.A
Tř. uč. Klimeš Vlastimír
Čajka Josef
Frolec Miroslav
Kopl František
Koplík Jaroslav
Koplík Josef
Kordula František
Kreml Stanislav
Opavský Antonín
Toman Pavel
Tomeček Stanislav
Balousová Helena
Bařinová Marie
Bařinová Pavla
Bařinová Žofie
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Blahová Miluše
Gajdíková Františka
Kadlčíková Marie
Klimešová Marie
Koplíková Marie
Kordulová Marta
Kotásková Marie
Pekárková Věra
Přibilová Jana
Přibilová Jarmila
Tomanová Ludmila
1965/66 IX.B
Tř. uč. Hadač Ladislav
Gajdoš Jan
Koplík Antonín
Kundrata Antonín
Michenka Petr
Přibil Michal
Slezar František
Šťastný František
Toman František
Vanďurka Zdeněk
Blahová Emilie
Hanáčková Zdeňka
Holečková Emilie
Kotásková Marie
Kotenová Růžena
Krupková Božena
Kundratová Jiřina
Mahdalová Jiřina
Příkaská Marie
Řiháková Marie
Světlíková Františka
Šťastná Jana
Tomanová Emilie
Vacenovská Eva
Varmužová Anežka
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1966/67 IX.A
Tř. uč. Pospíšilová
Drahomíra
Blaha Josef
Blaha Zdeněk
Cigánek František
Foltýn Pavel
Gasnárek Martin
Kopl Miloslav
Kordula Michal
Kordula Petr
Kotásek František
Kouřil Jan
Nesvadba Stanislav
Šebek Vladimír
Toman Jiří
Valkovič František
Blanarschová Anna
Dobiášová Emilie
Dobiášová Olga
Dobšíková Marie
Foltýnová Viktorie
Gajdíková Ludmila
Holečková Marie
Hubáčková Božena
Klimešová Eva
Kotenová Františka
Lundová Miroslava
Števuliáková Zdeňka
Turková Ladislava
Vacenovská Anna
Vacenovská Emilie
Valkovičová Marie
Zahradníková Marie
Žižlavská Hana
1966/67 IX.B
Tř. uč. Kopka Václav
Grufík Jaromír
Kotásek Zdeněk
Kovařík Miroslav
Kozumplík Jan

Macek Petr
Maděra Vojtěch
Minaříček Jan
Příkaský Miroslav
Sukop Jiří
Svozílek Ladislav
Šnajdr Zdeněk
Šupa Antonín
Toman Petr
Tříska Miroslav
Holečková Marie
Koplíková Emilie
Koplíková Františka
Koplíková Marie
Kotásková Marie
Kundratová Marie
Macková Františka
Nesvadbová Marie
Opavská Irena
Opavská Milada
Pekárková Anna
Příkaská Anna
Příkaská Terezie
Slezarová Helena
Snášelová Marie
Šťastná Anděla
Uhlíková Marie
Zemáková Věra
Verner František
1967/68 IX.A
Tř. uč. Ivanová Anna
Ivan Jaromír
Kovařík Stanislav
Kovařík Vítězslav
Macek Josef
Sochor Jiří
Stříž Stanislav
Šilínek Zdeněk
Šulc Zdeněk
Šupálek Vojtěch
Toman Petr

Toman Stanislav
Vašíček Josef
Vybíral Petr
Zemánek Jan
Dekařová Drahomíra
Střížová Růžena
Šťastná Anežka
Šťastná Ludmila
Tomšejová Helena
Uhlíková Františka
Vacenovská Hana
Vaculíková Hana
Váňová Marie
Varmužová Marie
Zelinkova Jana
1967/68 IX.B
Tř. uč. Měchurová Marie
Bábíček František
Bařina Josef
Biersack Petr
Brunda Karel
Foltýn Antonín
Gajdík Vojtěch
Hubáček Bohuslav
Kadlčík Stanislav
Kordula Bohumír
Kordula Ladislav
Kopl Jan
Kopl Petr
Kotásek František
Blahová Marie
Domanská Růžena
Donátová Helena
Hanáčková Věra
Koplíková Blažena
Koplová Marie
Kundratová Iva
Měchurová Jana
Pekárková Jana
Přibilová Vlasta
Vanďurková Anna

Vinklerová Jarmila
1968/69 IX.A
Tř. uč. Fialová Marie
Antoš Josef
Dobeš František
Foltýn Stanislav
Holeček Josef
Kopl Petr
Kotásek Jiří
Kotásek Vojtěch
Poláček Jaromír
Blahůšková Růžena
Dekařová Věra
Dobšíková Eva
Grufíková Marie
Chvátalová Ludmila
Ingrová Jana
Kadlčíková Ludmila
Koplová Marie
Kordulová Hana
Kotásková Anna
Kotásková Ludmila
Matzová Jana
Šťastná Marie
Tomanová Marie
Tomečková Věra
1968/69 IX.B
Tř. uč. Šťastný František
Bláha Jiří
Bureš Petr
Domanský Vladimír
Gasnárek Antonín
Holeček Jaroslav
Ingr Josef
Kordula Jan
Kundrata Vojtěch
Macek Petr
Petrů Oldřich
Tomeček Antonín
Zemánek Stanislav
Antošová Marie

Blahová Jana
Čečátková Emilie
Dobešová Marie
Dobiášová Zdeňka
Horáková Lenka
Jelínková Jana
Koplíková Františka
Kozumplíková Marie
Světlíková Milena
1969/70 IX.A
Tř. uč. Klimeš Vlastimír
Bačík Vladimír
Foltýn František st.
Foltýn František ml.
Horáček Květoslav
Nesvadba František
Prčík Josef
Příkaský Oldřich
Řihák Miroslav
Šupálek Josef
Váňa Jan
Vašíček Petr
Vlasák Jan
Dobšíková Kristina
Dufková Františka
Dufková Jana
Chvátalová Eva
Jandová Zdeňka
Kotásková Jarmila
Kotásková Marie
Michenková Jana
Nováková Anna
Pekárková Zdeňka
Pouchová Jaroslava
Slezarová Alena
1969/70 IX.B
Tř. uč. Hadač Ladislav
Bábíček Antonín
Blanarsch Karel

Macháček Stanislav
Svozílek Jaroslav
Šebek Zdeněk
Ševela Gustav
Šulc Jaroslav
Šupa Josef
Toman Stanislav ml.
Toman Stanislav st.
Bendová Alena
Blahová Marie
Holečková Olga
Kadlčíková Marie
Koplíková Ludmila ml.
Koplíková Ludmila st.
Koplová Anna
Kordulová Marie
Kotásková Emilie
Malářová Jarmila
Opavská Alena
Šašinová Anna
Tomečková Emilie
Ungrová Drahomíra
1969/70 IX.C
Tř. uč. Ženatá Emilie
Bařina Stanislav
Foltýn Vojtěch
Hačunda Stanislav
Horák František
Hubáček Vojtěch
Chludil Jaroslav
Koplík Miroslav
Koplík Stanislav
Kovařík Petr
Mahdal František
Příkaský Vladimír
Šťastný Stanislav
Zemánek Petr
Dobešová Marie
Kordulová Marie
Kordulová Terezie
Macková Františka
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Macková Marie
Ňorková Ludmila
Sukopová Ludmila
Svorová Jana
Šťastná Marie
1970/71 IX.A
Tř. uč. Ivanová Anna
Bařina Jaromír
Dobšík František
Foltýn Antonín
Gajdík Zdeněk
Ilčík Jaroslav
Kadlčík František
Kordula František
Kotásek Alois
Kotásek Josef
Kundrata Jiří
Blahová Zdeňka
Brhelová Jaroslava
Dekařová Jaroslava
Foltýnová Ludmila
Gajdíková Ludmila
Holečková Alena
Jelínková Hana
Kadlčíková Helena
Karasová Alexandra
Koplíková Anna
Koplíková Eva
Koplíková Irena
Koštuříková Jaroslava
Kundratová Zdeňka
Michenková Ivana
Víchová Anna
1970/71 IX.B
Tř. uč. Fialová Marie
Lapčík Zdeněk
Macek Antonín
Partika Miroslav
Polášek Zdeněk
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Přibil Miroslav
Příkaský Michal
Růžička Jaromír
Stokláska Jiří
Vacenovský František
Varmuža Jan
Vybíral František
Vymyslický Vojtěch
Matzová Ludmila
Michenková Zdeňka
Němcová Miroslava
Padalíková Marie
Podéšťová Jana
Příkaská Květoslava
Příkaská Marta
Snášelová Eva
Šticová Miluše
Šupová Anna
Šuralová Ludmila
Tomanová Dagmar
Tomanová Věra
Vašíčková Marie
Voříšková Jaroslava
Verner Josef
1971/72 IX.A
Tř. uč. Pagáčová Božena
Antoš Jan
Bureš František
Domanský Miroslav
Gajdík Petr
Grufík Jiří
Harca Zdeněk
Holeček Antonín
Jánoš Alois
Kalivoda Karel
Kašík František
Kopl Josef
Bačíková Ludmila
Balousová Jaroslava
Bařinová Marie
Dudová Anna
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Foltýnová Marie
Formánková Anna
Gasnárková Jiřina
Hasíková Blažena
Holečková Marie
Horňáková Eliška
Ilčíková Helena
Ilčíková Jana
Klimešová Ludmila
Voříšková Alena
1971/72 IX.B
Tř. uč. Sucharová Mária
Hanáček Stanislav
Havránek Alois
Kordula Jan
Kotásek František
Macek Antonín
Němec Pavel
Němec Petr
Příkaský František
Příkaský Miroslav
Šupálek Josef
Koplíková Jana
Koplová Jaroslava
Kotásková Anna
Kotásková Marie
Kovaříková Dobromila
Kubišová Helena
Lapčíková Milena
Michenková Hana
Nováková Ludmila
Podéšťová Marie
Příkaská Helena
Příkaská Jana
Šebestová Anna
Tomanová Vojtěška
Vacenovská Jiřina
Verner Jan

1971/72 IX.C
Tř. uč. Lieb Antonín
Hebron Jaroslav
Hubáček Jiří
Kotásek Stanislav
Michenka Zdeněk
Příkaský František
Toman Josef
Vacenovský Josef
Vacenovský Petr
Vlasák Josef
Zeman Zdeněk
Zemánek Pavel
Blahůšková Marie
Čečátková Zdeňka
Dobešová Jarmila
Gajdíková Eva
Klofáčová Marie
Kordulová Božena
Příkaská Jana
Nesvadbová Ivana
Směřičková Zdeňka
Stoklásková Helena
Šuralová Alena
Tomanová Ladislava
Varmužová Jaroslava
Zelinková Anna
1972/73 IX.A
Tř. uč. Šťastný František
Dobiáš Ivan
Gasnárek Jan
Holeček František
Ilčík Pavel
Jurík Ondrej
Kotásek Jiří
Kotásek Pavel
Kotásek Stanislav
Kotásek Vlastimil
Bravencová Františka
Brundová Jindřiška
Dobiášová Lenka

Dobiášová Růžena
Gajdíková Alena
Grufíková Františka
Grufíková Ludmila
Hasíková Ludmila
Horáčková Marie
Koplíková Libuše
Koplová Marie
Kordulová Helena
Kotásková Anna
Kotásková Eva
1972/73 IX.B
Tř. uč. Küchler Miroslav
Křížek Radomil
Macek Jiří
Macek Richard
Mačuda Milan
Mokráš Lubomír
Příkaský Antonín
Souček Emil
Šebesta Josef
Toman František
Toman Miroslav
Vacenovský Zdislav
Zháňal Jaroslav
Kotásková Jana
Kotásková Marta
Kremlová Alena
Macková Ludmila
Mrázová Josefa
Nedůchalová Anna
Němcová Růžena
Příkaská Emilie
Šticová Dana
Šupová Alena
Voříšková Emilie
Vyhňáková Jaroslava

1973/74 IX.A
Tř. uč. Adámek Jaroslav
Bačík František
Blaha Stanislav
Dobeš Petr
Dobeš Rostislav
Foltýn Josef
Foltýn Miroslav
Grufík Jan
Hadač Libor
Holeček Jaroslav
Jelínek Josef
Karas Zdeňek
Koplík Josef
Kotásek Antonín
Kotásek Petr
Bařinová Anna
Blahůšková Stanislava
Buštíková Irena
Dobešová Jana
Dobiášová Zuzana
Frolcová Květoslava
Horáčková Zdeňka
Jánošová Jiřina
Koplíková Hana
Kotásková Anežka
Kotásková Antonie
Lapčíková Josefa
Mačudová Dana
Šupálková Ludmila
1973/1974 IX.B
Tř. uč. Klimeš Vlastimír
Kratochvíla Zdeněk
Macek Jiří
Mauer Gustav
Mokráš Dušan
Novák Josef
Padalík Jiří
Persche Jiří
Šimek Josef
Šnajdr Josef

Šural Radomír
Tomeček Josef
Zemánek Zdeněk
Malářová Eva
Maňáková Jana
Miléřová Eva
Novotná Anna
Panáková Jaroslava
Pokojová Dana
Sedláčková Marcela
Šupálková Ludmila
Šupálková Marie
Šuralová Helena
Tomanová Světlana
Tomečková Jana
Vacenovská Marie
Zichová Ivana
1974/75 IX.A
Tř. uč. Ivanová Anna
Bábíček Petr
Benovič Miroslav
Blahůšek Petr
Buřinský Miroslav
Buštík Milan
Dobiáš Karel
Foltýn Petr
Holeček František
Chludil František
Jurkovič Jiří
Kašík Zdeněk
Koplík František
Kotásek Jiří
Kotásek Josef
Antošová Hana
Bílová Milena
Fádlíková Jaroslava
Foltýnová Jana
Gasnárková Josefa
Grufíková Anna
Grufíková Marie
Chludilová Dagmar

Kadlčíková Oldřiška
Kordulová Stanislava
Mačudová Eva
1974/75 IX.B
Tř. uč. Hadač Ladislav
Mráka František
Nedůchal Jaroslav
Nesvadba František
Petrů Jiří
Podéšť Ivan
Příkaský František
Příkaský Ivan
Slezar Petr
Stokláska Svatopluk
Šupálek Jan
Šupálek Josef
Šural František
Vacenovský Jiří
Valkovič František
Macková Magdalena
Míčková Dagmar
Nesvadbová Helena
Polášková Helena
Šimková Alena
Tomanová Alena
Tomanová Ivana
Tomanová Marta
Tomečková Ludmila
Voříšková Radmila
Vyhňáková Anna
Záborská Bronislava
Zelinková Marie
1975/76 IX.A
Tř. uč. Hadač Ladislav
Bábík Ladislav
Bíla Květoslav
Blaha Václav
Blaha Zdeněk
Čečátko Bedřich
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Foltýn František
Hluchý Karel
Horňák Emil
Macek Petr
Mráz Bohumír
Příkaský Petr
Toman František
Toman Jan
Toman Jiří
Blahůšková Alena
Čečátková Hana
Fádlíková Alena
Foltýnová Jitka
Foltýnová Vladimíra
Frolcová Vlasta
Gasnárková Zdeňka
Chludilová Libuše
Chvátalová Hana
Juríková Dana
Kadlčíková Eva
Koplíková Ludmila
1975/76 IX.B
Tř. uč. Küchler Miroslav
Foltýn František
Horňáček Miroslav
Macek Ivan
Macek Petr
Michenka Stanislav
Příkaský Petr
Šnajdr Miroslav
Šupa Zdeněk
Šupálek Jan
Toman František
Toman Milan
Vašulka Zbyněk
Zich Bronislav
Kotásková Irena
Kotásková Ludmila
Kremlová Helena
Kundratová Libuše
Matušková Jarmila
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Michenková Eva
Prčíková Anna
Příkaská Eva
Šupálková Jiřina
Šuralová Bohdana
Tomanová Marta
Vernerová Božena
Víchová Olga
Zháňalová Jana
1976/77 IX.A
Tř. uč. Šťastný František
Blahůšek František
Dekař Jiří
Gajdík Petr
Gasnárek Zdeněk
Holeček František
Chludil Josef
Janík Miroslav
Kalivoda Petr
Karas Josef
Kašík Jiří
Koštuřík Miroslav
Kotásek Jaroslav
Kotásek Josef
Nesvadba Václav
Voříšek Petr
Voříšek Vladimír
Balgová Bedřiška
Bařinová Alena
Blahová Vladislava
Dobešová Emilie
Foltýnová Jana
Foltýnová Jiřina
Hnilicová Emilie
Hochová Vladimíra
Holečková Anna
Kotásková Lenka
Kotásková Ludmila
Kratochvílová Jarmila
Macková Vojtěška
Navrátilová Irena
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1976/77 IX.B
Tř. uč. Tomanová
Anastazie
Blaha Bronislav
Kovařík Roman
Nedůchal Milan
Padalík Luděk
Partika Zdeněk
Petrů Vladimír
Přibil Jiří
Sochor Antonín
Šimek Jaroslav
Šťastný Petr
Šupálek Zdeněk
Toman Milan
Urbánek Antonín
Vacenovský Pavel
Vacenovský Stanislav
Bábíková Alena
Malářová Irena
Míčková Pavla
Mokrášová Milena
Nesvadbová Iva
Pavlíková Zdeňka
Pištěková Zdislava
Řiháková Jiřina
Sochorová Naděžda
Stoklásková Zdeňka
Valkovičová Jana
Varmužová Věra
Zemanová Anna
1977/78 IX.A
Tř. uč. Adámek Jaroslav
Benda Jiří
Blaha Jiří
Dekař Vojtěch
Dobeš Pavel
Foltýn Svatopluk
Formánek František
Goffa Milan
Havránek Miroslav

Holeček Jiří
Jansa Zdeněk
Konečný Josef
Kotásek František
Bábíčková Miroslava
Bimková Simona
Čechová Tamara
Foltýnová Taťána
Helešicová Anna
Jelínková Světlana
Klimešová Hana
Klimešová Helena
Klimešová Marcela
Macková Jarmila
Macková Marie
Machálková Jarmila
1977/78 IX.B
Tř. uč. Klimeš Vlastimír
Klimeš Pavel
Kordula Petr
Kordula Roman
Kotásek Jaromír
Mokráš Jiří
Navrátil Pavel
Příkaský Vlastimil
Sochor Libor
Sukop Pavel
Šupa Petr
Šupálek Pavel
Toman Josef
Uhlík Josef
Vacenovský Michal
Michenková Hana
Mráková Marie
Nedůchalová Marie
Nováková Helena
Palánová Zuzana
Příkaská Marie
Sedlačíková Zuzana
Šnajdrová Ludmila
Šťastná Eva

Šťastná Zdeňka
Úlehlová Marta
Zelinková Viktorie
1978/79 IX.A
Tř. uč. Kotásková
Jaroslava
Bábík Radek
Bíla Zdeněk
Dobeš Pavel
Foltýn Vojtěch
Gajdík Zdeněk
Hoch František
Chludil Josef
Ingr Petr
Kordula Milan
Kotásek František
Kudr Bronislav
Lačňák Antonín
Bábíková Věra
Bábíková Zdeňka
Gajdíková Jana
Hasíková Stanislava
Holečková Marie
Horáčková Věra
Janíková Hana
Koplíková Helena
Kotásková Marie
Matušková Hana
Miléřová Anna
Opavská Marie
Padalíková Věra
Petrů Alena
1978/79 IX.B
Tř. uč. Hálová Renata
Nesvadba Miroslav
Pavlík František
Sochor Martin
Šťastný Emil
Šupálek Pavel

Šupálek Petr
Šural Petr
Šural Radek
Toman Petr
Tomašák Jiří
Tomeček František
Vacenovský Petr
Vinkler Pavel
Juncová Lenka
Machálková Alena
Pištěková Bohuslava
Procházková Anežka
Příkaská Zdeňka
Sedlačíková Jitka
Stoklásková Božena
Šnejdarová Jana
Šupová Marie
Šuralová Ludmila
Tomanová Věra
Vašulková Jana
Záborská Ladislava
Zahrádková Ivana
1979/80 IX.A
Tř. uč. Küchler Miroslav
Bábík Pavel
Duda Jiří
Helešic František
Hluchý František
Koplík Josef
Kratochvíla František
Marcián Jiří
Nesvadba Petr
Schlesinger Otto
Šupa Dalimil
Voříšek Jiří
Benovičová Jana
Blahůšková Marcela
Fádlíková Ivana
Foltýnová Alena
Foltýnová Ivana
Harcová Miroslava

Holečková Jana st.
Holečková Jana ml.
Kotásková Ivana
Kotásková Jitka
Mačudová Sylva
Mahdalová Libuše
Opavská Lenka
Šupálková Miroslava
Tomanová Eva
Vacenovská Marie
Zemánková Vojtěška
1979/80 IX.B
Tř. uč. Hálová Renata
Nesvadba Miroslav
Pavlík František
Sochor Martin
Šťastný Emil
Šupálek Pavel
Šupálek Petr
Šural Petr
Šural Radek
Toman Petr
Tomašák Jiří
Tomeček František
Vacenovský Petr
Vinkler Pavel
Juncová Lenka
Machálková Alena
Pištěková Bohuslava
Procházková Anežka
Příkaská Zdeňka
Sedlačíková Jitka
Stoklásková Božena
Šnejdarová Jana
Šupová Marie
Šuralová Ludmila
Tomanová Věra
Vašulková Jana
Záborská Ladislava
Zahrádková Ivana

1980/81 IX.A
Tř. uč. Příkaská Dagmar
Adámek Radoslav
Dobiáš Jan
Gajdík Jiří
Hála Pavel
Horák Radovan
Nesvadba Jiří
Příkaský Jiří
Příkaský Stanislav
Stokláska Karel
Toman Jiří
Belancová Iveta
Bílová Leona
Bilská Olga
Dobešová Magdalena
Dobešová Marcela
Goffová Irena
Horáčková Radoslava
Horňáčková Jitka
Horňáková Jana
Koplová Marcela
Kotásková Miroslava
1980/81 IX.B
Tř. uč. Hebronová Emilie
Koplík Josef
Koplík Stanislav
Lačňák Stanislav
Macek Petr
Macek Radek
Matuška Osvald
Mráka Karel
Toman Petr
Vacenovský Zdeněk
Voříšek René
Kremlová Jana
Maňáková Iveta
Míčková Petra
Niklíčková Jitka
Padalíková Eva
Sochorová Ingrid
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Šnajdrová Hana
Šuralová Isabela
Tomanová Jaroslava
Váňová Petra
Vlasáková Jiřina
1981/82 VIII.A
Tř. uč. Kotásková
Jaroslava
Belanec Jaroslav
Bělík Petr
Blaha Ivan
Dostál Miroslav
Foltýn Petr
Grufík Pavel
Holeček Vladimír
Jaštík Jaroslav
Jánoš Petr
Macek Jaroslav
Marada Miroslav
Novák Jiří
Pospíšil Pavel
Bačíková Ilona
Dobešová Vladimíra
Dostálová Zdeňka
Foltýnová Iveta
Gasnárková Alena
Hřebačková Lenka
Jaštíková Jana
Káčerková Jana
Klimešová Dagmar
Koplíková Irena
Koplíková Michaela
Kotásková Marcela
Macková Jana
1981/82 VIII.B
Tř. uč. Hálová Renata
Příkaský Ivo
Příkaský Pavel st.
Příkaský Pavel ml.
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Příkaský Tomáš
Šupálek Antonín
Šupálek Jiří
Šural Libor
Tanhäuser Otto
Vacenovský Jiří
Vacenovský Marek
Vyhňák Pavel
Zicháček Jaromír
Mazuchová Dagmar
Neduchalová Emilie
Niklíčková Iva
Petříková Martina
Příkaská Sylva
Sedlačíková Eva
Smetanová Romana
Strnková Vladimíra
Šupová Jana
Tomanová Jana
Vinklerová Dagmar
Zemánková Marta
Zemánková Zdeňka
1981/82 IX.A
Tř. uč. Příkaská Dagmar
Blaha Petr
Foltýn Jiří
Klimeš Milan
Zemánek Zdeněk
Bařinová Slavomíra
Gajdíková Lenka
Mauerová Renata
Neduchalová Světlana
Nováková Jana
Šmídová Blanka
Vlasáková Šárka
1982/83 VIII.A
Tř. uč. Pevná Marcela
Blaha Robert
Dobeš Miroslav
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Dobeš Vladimír
Gajdík Martin
Hadač Ladislav
Hanzalík František
Hnilica Pavel
Koplík Petr
Kordula Antonín
Kordula Daniel
Kordula Pavel
Kordula Petr
Kotásek Jiří
Kotásek Josef
Krist Jiří
Švrček Jan
Adámková Hana
Bábíková Jana
Bimková Marcela
Čečátková Jaroslava
Dobešová Hana
Dobešová Ilona
Dobiášová Martina
Gajdíková Jarmila
Hanáková Martina
Hnilicová Dagmar
Houšťová Jana
Janková Marcela
Jansová Marcela
Jaštíková Marie
Klimešová Radka
1982/83 VIII.B
Tř. uč. Küchler Miroslav
Křižka Břetislav
Kundrata Jiří
Mačuda Pavel
Měchura Václav
Michenka Luděk
Pospíšil Jaroslav
Příkaský Josef
Příkaský Tomáš
Strnka Zdeněk
Šnajdr Miroslav

Šťastný Jan
Úlehla Jiří
Toman Libor
Zubalík Jiří
Koplová Renata
Kordulová Helena
Kudrová Leona
Letochová Miroslava
Macková Alena
Macháčková Lenka
Ňorková Renata
Příkaská Jana
Šťastná Ludmila
Šuralová Lenka
Tomanová Jana
Tomanová Jolana
Tomanová Lenka
Váňová Martina
Vybíralová Markéta
Zemánková Leona
Zicháčková Ludmila
1983/84 VIII.A
Tř. uč. Küchler Miroslav
Beránek Miroslav
Bělík Marek
Blaha Jaroslav
Dobiáš Richard
Foltýn Pavel
Foltýn Vladimír
Hadamík Roman
Helešic Jiří
Hnilica Pavel
Hrbáček Milan
Ilčík Petr
Staněk František
Bábíková Lenka
Bábíková Vladimíra
Foltýnová Jana
Hnilicová Marcela
Horáčková Hana
Chludilová Olga

Ingrová Vojtěška
Klimešová Jitka
Koplová Ladislava
Kotásková Lenka
Kotásková Vojtěška
Michenková Františka
Nedvědická Jana
Nesvadbová Jana
Tomanová Marcela
1983/84 VIII.B
Tř. uč. Tomanová
Anastazie
Kordula Petr
Kordula Tomáš
Kouřil Přemysl
Králík Román
Lokaj Zdeněk
Lunga Pavel
Příkaský Jiří
Příkaský Miroslav
Šťastný Jiří
Toman Jan
Vyhlídal Jiří
Zemánek Jan
Panáčková Martina
Pavelková Dagmar
Polišenská Irena
Schlesingerová Marcela
Sochorová Dana
Šupálková Jana
Teplíková Marcela
Tomanová Blanka
Tomanová Ilona
Vacenovská Dagmar
Vacenovská Jitka
Vacenovská Marie
Vařáková Simona
Zemánková Hana

1984/85 VIII.A
Tř. uč. Šebesta Zdeněk
Bačík Aleš
Čečátko Stanislav
Dobeš Zbyněk
Foltýn Jiří
Gajdík Michal
Klimeš Zbyněk
Koplík Jaroslav
Koplík Stanislav
Kordula Miroslav
Kotásek Pavel
Kotásek Petr
Krist Marek
Toman Jiří
Antošová Jana
Bardúnová Michaela
Bilská Zuzana
Burešová Jaroslava
Dobešová Hana
Hálová Martina
Jonášová Dita
Koplíková Hana
Koplíková Jitka
Koplíková Marta
Koplová Blanka
Kratochvílová Irena
Lokajová Vlasta
Klefrštajnová Lenka
1984/85 VIII.B
Tř. uč. Tomanová
Anastazie
Macek Jaroslav
Macek Martin
Macek Pavel
Macek Zdeněk
Macháček Zdeněk
Mokráš Petr
Navrátil Petr
Nedvědický Josef
Novák František

Pokoj Jiří
Příkaský Jaroslav
Sasinek Ladislav
Šnajdr Karel
Večeřa Milan
Michenková Ivana
Nesvadbová Anna
Rybová Bohuslava
Stratilová Šárka
Ševelová Renata
Tomanová Jana
Tomanová Jitka
Tomanová Petra
Vacenovská Jana st.
Vacenovská Jana ml.
Vacenovská Michaela
Valkovičová Markéta
Zemánková Jitka
Zubalíková Vladislava
1985/86 VIII.A
Tř. uč. Hálová Renata
Belanec Milan
Brantal Jiří
Dostál Stanislav
Dostál Zdeněk
Gajdík Petr
Janík Jaroslav
Koplík Marek
Koplík Martin
Kordula Miroslav
Kotásek Petr
Kotásek Robert
Kratochvíl Tomáš
Kratochvíla Robert
Květoň Karel
Lokaj Marian
Luňák Zbyněk
Macek Petr
Macek Zdeněk
Melichar Petr
Blahová Alena

Foltýnová Irena
Gajdíková Lada
Hanzalíková Blanka
Helešicová Jaroslava
Lačňáková Zdeňka
Macková Lenka
Michenková Marcela
Miléřová Ilona
Niklová Lenka
Příkaská Ivana
Příkaská Jana
Příkaská Kateřina
Příkaská Marie
1985/86 VIII.B
Tř. uč. Blahová Miluše
Goffa Ivan
Hadamík Vojtěch
Hradil Aleš
Ilčík Pavel
Ingr Josef
Janík Jan
Opluštil Aleš
Panáček Oldřich
Pavlík Libor
Příkaský Lubomír
Šebek Vladimír
Šupa Radek
Toman Pavel st.
Toman Pavel ml.
Vacenovský Josef st.
Vacenovský Josef ml.
Vacenovský Petr
Vlasák David
Zahrádka Josef
Hnilicová Anežka
Holečková Vojtěška
Kordulová Martina
Kordulová Michaela
Küchlerová Helga
Příkaská Vladimíra
Růžičková Hana
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Rybová Milena
Šťastná Eva
Šťastná Irena
Šupálková Marcela
Vacenovská Marta
Vacenovská Zdeňka
Vařáková Šárka
Vinklerová Martina
Voříšková Elena
1986/87 VIII.A
Tř. uč. Pevná Marcela,
Blahová Miluše
Frolec Martin
Hnilica Pavel
Chvátal Marian
Janík Jaromír
Klimeš Jiří
Klimeš Michal
Koplík Libor
Koplík Miroslav
Koplík Radim
Kotásek Přemysl
Kordula Richard
Kreml František
Macek Jan
Macek Miroslav
Macek Patrik
Mráka Pavel
Nedědický Tomáš
Šimeček Tomáš
Toman František
Blahová Martina
Blažejová Hana
Dobešová Markéta
Dobešová Monika
Foltýnová Lenka
Frolcová Gabriela
Junaštíková Ilona
Koblížková Romana
Koplíková Jana
Kordulová Kamila
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Kristová Miroslava
Křižková Vladimíra
1986/87 VIII.B
Tř. uč. Šťastná Marie
Němec Martin
Nikl Josef
Novák Michal
Novotný Petr
Palán Mario
Petřík Marek
Pospíšil Marek
Rybecký Miroslav
Sochor Zdislav
Svora Petr
Šťastný Martin
Toman Marek
Vacenovský Marek
Vacenovský Pavel
Václavík Hynek
Váňa Vlastimil
Vašulka Petr
Lokajová Marcela
Luňáková Jana
Měchurová Blanka
Opavská Marta
Pokojová Lenka
Příkaská Dana
Příkaská Dana
Sasinková Hana
Snopková Martina
Kadlčíková Jana
Ševelová Blanka
Šulcová Dagmar
Turýnová Petra
Vacenovská Eva
1987/88 VIII.A
Tř. uč. Kotásková
Jaroslava
Bařina Jiří

ALMANACH školy aneb „Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice“

Blaha Jiří
Blaha Petr
Hřebačka Miroslav
Koplík Richard
Kordula Leoš
Koten Lukáš
Kouřil Petr
Kovařík Tomáš
Kovařík Zdeněk
Lokaj Pavel
Lunga Michal
Tomančák Leoš
Bábíková Dana
Bábíková Jitka
Beyšovcová Marta
Blahová Vladislava
Dobešová Dita
Dobešová Gabriela
Karasová Lenka
Koplíková Ivana
Koplíková Petra
Kordulová Alice
Kordulová Gabriela
Kordulová Josefína
Kotásková Hana
Kotásková Martina
Kunčarová Lenka
Kundratová Bohdana
Macková Jana
Melicharová Gabriela
Šeďová Markéta
1987/88 VIII.B
Tř. uč. Šebesta Zdeněk
Blaha Radim
Blaha Roman
Brhel Pavel
Dobeš Radim
Dobeš Tomáš
Michenka Libor
Michenka Marek
Michenka Petr

Novák Zdeněk
Pavelka Radek
Ševela Josef
Šimeček David
Zelinka Igor
Zemánek Petr
Gajdíková Bohdana
Gajdošíková Eliška
Goffová Marie
Hadamíková Jana
Hnilicová Kamila
Kolečková Lenka
Janková Hana
Novotná Ingrid
Panáčková Jana
Příkaská Adéla
Staníčková Xenie
Šulcová Bohdana
Tomanová Marie
Vacenovská Marie
Vacenovská Pavlína
Valentová Lucie
Valentová Petra
Valkovičová Andrea
Vanďurková Ilona
Vlasáková Šárka
1988/89 VIII.A
Tř. uč. Hebronová Emilie
Blaha Antonín
Blaha Zbyněk
Blaha Zdeněk
Flajzar Robert
Foltýn David
Foltýn Vilém
Fukan Richard
Junaštík Miroslav
Kadera Miroslav
Konečný Zdeněk
Koplík Dalibor
Kotásek Aleš
Antošová Eva

Bačíková Erika
Belancová Vojtěška
Bílská Markéta
Blahová Olga
Blahová Zuzana
Burešová Blanka
Cigánková Helena
Dobešová Vladimíra
Hebronová Jitka
Hnilicová Libuše
Hradilová Zuzana
Ingrová Eva
Janíková Irena
Koblížková Zdeňka
1988/89 VIII.B
Tř. uč. Tomanová
Anastazie
Nesvadba Ivan
Němec Tomáš
Opavský Lubomír
Rebout Erik
Slezar Radim
Toman Jiří
Vacenovský František
Valkovič Miroslav
Vlasák Vlastimil
Zubalík Zbyněk
Příkaská Jana
Příkaská Miluše
Příkaská Petra
Sedláková Hana
Stratilová Jana
Švehlová Bronislava
Šuralová Markéta
Teichlová Lenka
Tomanová Zdeňka
Třísková Adéla
Uhlíková Blanka
Úlehlová Alena
Vacenovská Jitka
Vašulková Zdeňka
Zemánková Jana

1988/89 VIII.C
Tř. uč. Pevná Marcela
Kopl Michal
Koplík Tomáš
Kotásek Dušan
Kotásek Martin
Kouřil Vít
Klefrštajn Milan
Križan Nikola
Lunga Antonín
Macek Štěpán
Nikl Pavel
Koplíková Jana
Koplová Jitka
Koplová Šárka
Kordulová Marta
Kordulová Pavla
Kouřilová Marcela
Kratochvílová Jitka
Kunčarová Silvie
Macková Eva
Michenková Hana
Michenková Renata
Nováková Jana
Ohrazdová Monika
Pavková Jana
Příkaská Eva
Strýčková Jana
1989/90 VIII.A
Tř. uč. Hálová Renata
Bačík Petr
Blaha Michal
Čambala Petr
Foltýn Roman
Foltýn Tomáš
Frolec David
Gasnárek Radim
Hofírek Lubomír
Horáček Dušan
Chvátal Petr
Ingr Zdeněk

Janek Pavel
Bábíková Hana
Benešová Marcela
Blahová Hana
Blahová Michaela
Dobešová Jana
Foltýnová Edita
Gajdíková Kamila
Houšťová Marie
Chvátalová Petra
Klimešová Blanka
Koblížková Milena
Koplíková Jana st.
Koplíková Jana ml.
Kotásková Jana
1989/90 VIII.B
Tř. uč. Šimková
Drahomíra
Kašík Petr
Koplík Pavel
Kordula Aleš
Kordula Vilém
Kotásek Michal
Kovářík Dušan
Kumr Aleš
Macek Marek
Mašek Zbyněk
Němec Tomáš
Pavlech Marek
Gasnárková Renáta
Kouřilová Jana
Kristová Ivana
Lačňáková Jitka
Macková Hana
Macková Marcela
Macková Stanislava
Michenková Hana
Minaříčková Iveta
Mlejnková Lada
Nesvadbová Martina
Řiháková Edita

Schlezingerová Renata
Smetanová Eva
Směřičková Jana
1989/90 VIII.C
Tř. uč. Helešicová Jana
Cigánek Daniel
Pokoj Tomáš
Příkaský Filip
Seják Petr
Směřička Michal
Šebák Stanislav
Šebek Zdeněk
Šeďa Viktor
Šimeček Jiří
Šimeček Roman
Škola Jaromír
Toman René
Václavík Pavel
Zemánek Martin
Svorová Lenka
Šebková Petra
Šlahůnková Jana
Špačková Marcela
Tomanová Jitka
Tomečková Eva
Vacenovská Petra
Vacenovská Vladimíra
Valkovičová Romana
Vanďurková Dagmar
Večeřová Alena
Zemánková Eva
1990/91 VIII.A
Tř. uč. Blahová Miluše
Blaha Radim
Blaha Roman
Blaha Roman
Foltýn Tomáš
Kordula Michal
Koštoval Aleš
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Kotásek Tomáš
Kouřil Radek
Králík Lukáš
Lokaj Petr
Motloch Tomáš
Směřička Roman
Stříž Stanislav
Tomančák Lukáš
Beránková Ivana
Beránková Martina
Beyšovcová Zuzana
Blahová Dita
Brhelová Zdeňka
Čajková Kamila
Fišerová Vendula
Kotásková Alena
Kotásková Dita
Kotásková Jitka
Kováříková Dana
Kundratová Klára
Kundratová Marcela
Němcová Ivana
Palánová Štěpánka
Přibilová Kamila
Příkaská Eva
1990/91 VIII.B
Tř. uč. Příkaská Dagmar
Holeček Richard
Chludil Radek
Jirásek Tomáš
Jura Martin
Strýček Libor
Sukop Erik
Šebek Roman
Šimeček Petr
Šťastný Pavel
Švehla Luděk
Toman Lukáš
Toman Martin
Toman Petr
Vacenovský Roman
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Vyhlídal Petr
Flajzarová Gabriela
Gajdíková Ilona
Holečková Lucie
Hradilová Hana
Koplová Andrea
Marková Erika
Rybecká Helena
Snopková Eva
Součková Gabriela
Staníčková Kateřina
Šebková Jana
Šupová Marcela
Tomanová Alena
Tomanová Jana
Tomanová Petra
Vacenovská Pavla
Vacenovská Radka
1991/92 VIII.A
Tř. uč. Šťastná Marie
Bábíček Marek
Foltýn František
Hubáček Jiří
Kadlčík Stanislav
Kántor Marián
Klimeš Radim
Kordula Michal
Šebek Marek
Toman Tibor
Tomeček Stanislav
Valkovič Miroslav
Vybíral Michal
Bařinová Petra
Bilská Jana
Čambalová Adéla
Foltýnová Lucie
Hofírková Šárka
Ingrová Petra
Kadlčíková Martina
Koštovalová Miroslava
Macková Marta
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Opluštilová Žaneta
Pavlíková Andrea
Šímová Eva
Vítková Zuzana
Vybíralová Martina
1991/92 VIII.B
Tř. uč. Kotásková
Jaroslava
Bábík Jiří
Kovařík Leoš
Mašek Petr
Michenka Michal
Pokoj Ivo
Příkaský František
Řihák Marián
Směřička Petr
Šlahůnek Marek
Števuliak Ondřej
Teichl Michal
Toman Radek
Dobešová Radoslava
Koplová Andrea
Kotásková Antonie
Piršelová Andrea
Sedlačíková Gabriela
Sochorová Petra
Zemánková Monika
Zemánková Petra
1991/92 VIII.C
Tř. uč. Hanák Josef
Blaha Viktor
Blažej Marek
Brhel Ivo
Cigánek Jaromír
Dobeš Michal
Fürst Jiří
Gasnárek Jan
Chvátal Jiří
Kadera Michal

Koplík Pavel st.
Koplík Pavel ml.
Koplík Radek
Kordula Radek
Kordula Rudolf
Kotásek Petr
Blahová Jana
Brantalová Martina
Dobešová Alena
Hebronová Petra
Chytilová Martina
Kerlová Michaela
Šimková Kateřina
Veislíková Ludmila
1991/92 IX.A
Tř. uč. Blahová Miluše
Blaha Radim
Foltýn Tomáš
Lokaj Petr
Motloch Tomáš
Směřička Roman
Šimeček Ladislav
Beránková Ivana
Beránková Martina
Flajzarová Gabriela
Ingrová Eva
Kremlová Hana
Kundratová Marcela
Macháčková Marcela
Přibilová Kamila
Svobodníková Marie
Staníčková Kateřina
Ingrová Monika
1992/93 VIII.A
Tř. uč. Pevná Marcela
Antoš Marek
Antoš Roman
Bařina Tomáš
Blanarsch Bohdan

Bureš Zdeněk
Foltýn Jiří
Gajdík Petr
Gasnárek Libor
Hačunda Stanislav
Holeček Roman
Junaštík Jiří
Kerl Vladimír
Macek Radomír
Vlasák Roman
Bařinová Michaela
Blahová Šárka
Gajdíková Hana
Gasnárková Ivana
Hlávková Romana
Holečková Ilona
Horáková Petra
Jánošová Hana
Jurová Jana
Kalivodová Gabriela
Klimešová Iveta
Linhartová Adéla
1992/93 VIII.B
Tř. uč. Tomanová
Anastazie
Koplík Zdeněk
Kordula Zbyněk
Kotásek Pravomil
Kouřil Pavel
Kovařík Radek
Kovár Přemysl
Květoň František
Macek Jaromír
Macek Pavel
Minaříček Jan
Novák Jiří
Pavlas Radek
Příkaský Petr
Staněk Jaroslav
Toman David
Vokurka Josef

Burešová Jana
Koplová Edita
Kordulová Eva
Kotásková Jitka
Kotásková Lenka
Kotenová Alžběta
Kratochvílová Jitka
Michenková Gabriela
Mlejnková Dita
Němcová Markéta
Příkazská Michaela
1992/93 VIII.C
Tř. uč. Hebronová Emilie
Směřička Pavel
Staněk Milan
Svoboda Roman
Svozílek Tomáš
Šimeček Marek
Šupa Bronislav
Šupálek Ivo
Vacenovský Michal
Vacenovský Petr
Valenta Vlastimil
Zelinka Radovan
Zeman Zdeněk
Zemánek Drahoslav
Slezarová Kamila
Sukopová Lucie
Svozílková Hana
Šimečková Hana
Šupálková Alena
Šupálková Veronika
Šupová Kamila
Tomanová Jana
Tomanová Kateřina
Tomanová Zuzana
Uhlíková Eliška
Vacenovská Pavla
Vybíralová Ivana

1992/93 IX.A
Tř. uč. Šupálková Alena
Lunga Erik
Dobešová Alena
Kovaříková Eva
Macková Jana
Macková Michaela
Šnajdrová Ludmila
Tomanová Martina
Tomečková Hedvika
Vaculovičová Lucie
Vaňková Renata
Žůrková Marcela
1993/94 VIII.A
Tř. uč. Hálová Renata
Antoš Jan
Antoš Radim
Blaha Jiří
Čech Zdeněk
Fanta Robin
Gajdík Tomáš
Holeček Radek
Horák Dalibor
Chvátal Lukáš
Kadlčík Lukáš
Koch Zdeněk
Kordula Jakub
Košulič Pavel
Příkaský Jiří
Antošová Blanka
Benešová Petra
Budínková Kateřina
Cigánková Eva
Dobešová Petra
Gasnárková Kateřina
Grufíková Ivana
Harcová Hana
Kadlčíková Jitka
Kochová Dana
Koplíková Dita
Kordulová Kateřina
Kordulová Lenka

1993/94 VIII.B
Tř. uč. Šimková
Drahomíra
Blaha Lukáš
Foltýn Zdeněk
Kotásek Pavel
Kovářík Jan
Kovařík Jan
Kupka Aleš
Kundrata Filip
Macek Marek
Mráka Ondřej
Němec Martin
Partika Roman
Prčík Igor
Příkaský Michal
Svozilek Radek
Šulc Petr
Toman Leoš
Zelinka Miroslav
Kotásková Alenka
Macková Kamila
Michenková Dita
Ňorková Linda
Piršelová Lenka
Přibilová Jana
Příkaská Pavlína
Šťastná Eva
Tomanová Pavla
1993/94 IX.A
Tř. uč. Pevná Marcela
Bařina Tomáš
Šimeček Ondřej
Turek Petr
Antošová Eliška
Dobešová Petra
Dohnálková Eva
Dohnálková Petra
Hanáková Michaela
Ingrová Petra
Jewiorzová Ludmila
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Jurenová Petra
Kocábová Michaela
Koplová Edita
Linhartová Adéla
Macková Kateřina
Nemšovská Lucie
Nováková Jitka
Řiháková Lenka
Svozílková Hana
Šimečková Hana
Škodíková Darina
Šupálková Alena
Tomanová Zuzana
Umýsová Jana
Vacenovská Pavla
Veselá Alena
1994/95 VIII.A
Tř. uč. Šťastná Marie
Blaha Martin
Bourek Luboš
Koplík Petr
Koplík Zbyněk
Kordula Vlastimil
Ohrazda David
Šťastný Roman
Zeman Nikola
Burešová Eva
Čajková Petra
Foltýnová Dana
Gajdíková Magdalena
Gajdíková Petra
Kadlčíková Ivona
Kovárová Simona
Ondříšková Vendula
Podéšťová Eva
Příkaská Miroslava
Šťastná Martina
Tomanová Petra
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1994/95 VIII.B
Tř. uč. Hebronová Emilie
Fukan Martin
Chludil Roman
Kotásek František
Kotásek Vojtěch
Málek Jan
Nesvadba Stanislav
Šimek Patrik
Šulc Pavel
Vacenovský Tomáš
Vlasák Ivan
Hnilicová Jitka
Kotásková Petra
Macková Blanka
Maradová Nikol
Petrů Martina
Pípová Libuše
Racková Miroslava
Sukopová Kateřina
Šimečková Olga
1994/95 VIII.C
Tř. uč. Helešicová Jana
Blinka Tomáš
Hačunda Radek
Havlík Jiří
Kalivoda Tomáš
Križan René
Macek Martin
Mauer Robert
Petrů Jiří
Směřička Miloslav
Ševela Ondřej
Vacenovský Jan
Gasnárková Jana
Gasnárková Kateřina
Jirásková Radka
Maděrová Petra
Nováková Petra
Spěváková Romana
Šebková Dita
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1996/97 IX.A
Tř. uč. Tuček Libor
Blaha Bohdan
Blaha Jan
Dobeš Petr
Frolec Jiří
Gajdík Petr
Harca Zdeněk
Jurečka Filip
Koplík Martin
Kotásek Petr
Navrátil David
Příkaský David
Svozílek Petr
Števuliak Martin
Zemánek Pavel
Blahová Lucie
Dohnálková Petra
Foltýnová Eva
Gregorovičová Jana
Kadlčíková Veronika
Koplíková Vladimíra
Kordulová Pavla
Kordulová Veronika
Padalíková Alena
Pavková Ivana
Střížová Markéta
Šupálková Milena
Tomanová Romana
Tomanová Štěpánka
1996/97 IX.B
Tř. uč. Šindelář Bohumil
Blaha Marek
Blaha Radim
Dobeš Roman
Dikovský Jan
Koch Roman
Koplík Petr
Kordula Michal
Kordula Radim
Košulič Zbyněk

Kotásek Vlastimil
Marada David
Pavlech Milan
Ševela Gustav
Šťastný Zbyněk
Toman František
Vacenovský Tomáš
Zelinka Michal
Zemánek Radek
Bábíčková Dobromila
Blahová Veronika
Dobiášová Petra
Durinová Monika
Foltýnová Kateřina
Kubešová Petra
Mlýnková Renata
Sochorová Lenka
Spěváková Andrea
Veislíková Kateřina
Vyhňáková Vladimíra
1997/98 IX.A
Tř. uč. Blahová Miluše
Kántor Ondřej
Kopl Libor
Koplík Milan
Kotásek Petr
Kovářík Jiří
Kudr Jonáš
Navrátil Tomáš
Piškula Jiří
Výleta Viktor
Holečková Jana
Kordulová Markéta
Příkaská Jana
Šťastná Petra
Šťastná Zuzana
Tomanová Petra
Zemská Martina
Ždánská Dana

1997/98 IX.B
Tř. uč. Hanák Josef
Cigánek Tomáš
Dobeš Radim
Flajzar Radim
Foltýn Miroslav
Grufík Jaromír
Hanáček Roman
Holas Robin
Ilčík Pavel
Janík Tomáš
Jarošek Tomáš
Konečný Josef
Kordula Petr
Kotásek Petr
Lačňák Jaroslav
Michenka Radek
Antošová Lenka
Blahová Kateřina
Dobešová Jana
Karasová Hana
Kordulová Vladimíra
Kotásková Lenka
Urbánková Markéta
1997/98 IX.C
Tř. uč. Šupálková Alena
Dirbák Lukáš
Chytil Jiří
Michenka Tomáš
Petrů Roman
Procházka Jaroslav
Příkaský Jan
Sedlák Radek
Svora Michal
Šilinek Roman
Šťastný Michal
Švanyga Radovan
Tomančák Jakub
Varvažovský Michal
Vařák Tomáš
Vyhňák Tomáš

Marková Kateřina
Mráková Lucie
Pribišová Jitka
Valkovičová Lenka
Zemánková Jana
1998/99 IX.A
Tř. uč. Kotásková
Jaroslava
Dekař Martin
Harca Jaroslav
Chvátal Miroslav
Jurkovič Jiří
Karas Zdeněk
Kobza Pavel
Macek Petr
Maděra Lukáš
Šural Richard
Toman Jan
Bábíková Markéta
Gajdíková Michaela
Holečková Lenka
Konečná Petra
Koplíková Martina
Kotásková Jarmila
Kotásková Petra
Minaříčková Jitka
Růžičková Lenka
Svobodová Veronika
Tomanová Iva
Zemánková Michaela
1998/99 IX.B
Tř. uč. Kudrová Iveta
Chvátal Viktor
Kordula Jiří
Kratochvíla Zdeněk
Kundrata Jakub
Macek David
Nedůchal Martin
Panák Patrik

Sasinek Zdeněk
Šebesta Roman
Šeďa Tomáš
Šlapák Radek
Toman Stanislav
Tříska Libor
Vašíček Petr
Blahová Miroslava
Hanáčková Silvie
Koplová Edita
Kordulová Veronika
Kotásková Vendula
Mauerová Eliška
Varvažovská Kateřina
Voříšková Ivana
1999/2000 IX.A
Tř. uč. Šťastná Marie
Antoš Petr
Bábíček Zdeněk
Čečátko Martin
Duda Jiří
Ferby Michal
Foltýn Tomáš
Gmytriak Josef
Gmytriak Martin
Hubáček Ondřej
Chovanec Martin
Bartoníčková Eva
Bařinová Martina
Havránková Iveta
Holečková Veronika
Jánošová Barbora
Chromečková Lenka
Kobylková Vladimíra
1999/2000 IX.B
Tř. uč. Pevná Marcela
Kopl Radim
Koplík Zbyněk
Kordula Bohumír

Kundrata Jiří
Melichárek Pavel
Minaříček Pavel
Obrtlík Jan
Přibiš Petr
Procházka Adam
Příkaský Lukáš
Příkaský Petr
Koplíková Tereza
Kotásková Romana
Letochová Lucie
Macková Zuzana
Nováková Anna
Padalíková Radka
Piškulová Jarmila
Ševčíková Kateřina
Tomanová Martina
1999/2000 IX.C
Tř. uč. Příkaská Dagmar
Loveček Tomáš
Příkaský Pavel
Rybecký Radim
Šimo Adam
Šnajdr Miroslav
Šupálek Martin
Šupálek Milan
Toman Pavel
Toman Petr
Vařák Martin
Voříšek Michal
Vymyslický Martin
Vymyslický Radek
Zahrádka Petr
Zemánek Zdeněk
Příkaská Martina
Šupová Martina
Šuralová Radka
Tomanová Michaela
Uhlíková Kateřina
Vacenovská Barbora
Vacenovská Tereza
Výletová Kristýna
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2000/01 IX.A
Tř. uč. Hebronová Emilie
Bábíček Ondřej
Bařina Tomáš
Beran Jan
Blaha Marek
Dobiáš Karel
Dohnálek Miroslav
Foltýn Patrik
Gregorovič Václav
Hebron Jaroslav
Chromeček Radek
Koplík Tomáš
Kordula Lukáš
Kováč Ladislav
Kovařík Marek
Macek Petr
Blahová Jana
Buřinská Markéta
Čučková Michala
Foltýnová Lenka
Hadová Kamila
Horáčková Veronika
Horáková Martina
Hostačná Zuzana
Ilčíková Lenka
Kováříková Jitka
Kundratová Iveta
Macková Lucie
2000/01 IX.B
Tř. uč. Drahomíra
Šimková
Kolda Lukáš
Macek Petr
Nedůchal Lukáš
Nedůchal Milan
Panák Radek
Petrů Zdeněk
Příkaský Martin
Racek Jaroslav
Šimek Martin
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Šťastný Jakub
Šupálek Martin
Vašíček Martin
Zelinka Petr
Bábíková Petra
Marková Milena
Nováková Jana
Nováková Jitka
Sukopová Petra
Svozílková Lenka
Šebestová Zuzana
Šeďová Kateřina
Šlahůnková Lenka
Šupálková Věra
Tomanová Terezie
Tomšejová Lucie
Voříšková Vladimíra
Zemánková Veronika
Voříšek Ondřej
2001/02 IX.A
Tř. uč. Tomanová
Anastazie
Bartoníček Miloš
Blaha František
Dobiáš Jiří
Dohnálek Jan
Gloz Zdeněk
Kadlčík Adam
Kratochvíla Marek
Šimek Jakub
Šťastný Marek
Bábíková Lucie
Blahová Iveta
Blahová Kateřina
Čejková Tereza
Dudová Michaela
Ferbyová Monika
Havránková Lucie
Holečková Lenka
Jurkovičová Lenka
Kordulová Kateřina
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Kotásková Jitka
Třísková Petra
2001/02 IX.B
Tř. uč. Blahová Miluše
Kašík Jiří
Kordula Ivan
Kotásek Roman
Loveček Petr
Macek Jan
Minaříček Stanislav
Motloch Martin
Nedůchal Kamil
Foltýnová Veronika
Kotásková Kristýna
Macková Petra
Macková Tereza
Machovská Alena
Machovská Vendula
Netíková Jana
Nováková Jitka
Příkaská Lenka
Schmiedová Ingrid
Sukopová Ivana
2001/02 IX.C
Tř. uč. Pevná Marcela
Pípa Zbyněk
Příkaský Miroslav
Šupálek Pavel
Urbánek Martin
Vácha Petr
Vinkler Pavel
Zemánek Petr
Blahůšková Klára
Mrkvová Monika
Rybová Gabriela
Rygarová Lenka
Seďová Dana
Šilinková Zuzana
Šnajdrová Jana

Tomašáková Lýdie
Verebová Kateřina
Voříšková Lucie
Voříšková Michaela
Vymyslická Ivana
Zedníková Lucie
Zemánková Marta
Zemská Jana
2002/03 IX.A
Tř. uč. Kudrová Iveta
Bábík Pavel
Blaha Martin
Duda Ondřej
Foltýn Petr
Obrtlík Pavel
Opluštil Tomáš
Toman Miroslav
Varmuža Lukáš
Bábíková Hana
Bábíková Veronika
Blahová Magdalena
Dobešová Magda
Fišmanová Renata
Foltýnová Svatava
Gajdíková Daniela
Gajdíková Klára
Horáčková Kamila
Chvátalová Zuzana
Kučerová Monika
2002/03 IX.B
Tř. uč. Holásek Roman
Chovanec Michal
Ilčík Petr
Jarošek Petr
Jurečka Martin
Kobylka Martin
Kotásek Michal
Křižka Lukáš
Vácha František

Chludilová Jana
Chludilová Kateřina
Klimešová Marie
Koldová Monika
Kordulová Petra
Křižková Darina
Oborná Jana
Okáníková Veronika
Piskatá Dagmar
Řiháková Lucie
Schmiedová Žaneta
Šebestová Kristina
Tomšejová Michaela
Vacenovská Anna
2002/03 IX.C
Tř. uč. Hanák Josef
Dekař Dalibor
Dobeš Pavel
Gajdík Lukáš
Havránek František
Holeček Jiří
Charvát Matyáš
Ilčík Karel
Novák Michal
Příkaský Viktor
Růžička Jan
Šupa Tomáš
Vybíral Martin
Dobiášová Pavlína
Foltýnová Kateřina
Gajdíková Zuzana
Hačundová Božena
Horáková Michaela
Chvátalová Barbora
Kudrová Veronika
Poláčková Nela
Šebestová Martina
Šupálková Monika
Tomanová Adéla
Voříšková Veronika
Zemská Michaela

2003/04 IX.A
Tř. uč. Šťastná Marie
Balušek Daniel
Blaha Michal
Dobeš Pavel
Durin Lukáš
Charvát Šimon
Kotásek Marek
Kotásek Tomáš
Koutný Tomáš
Kratochvíla Jakub
Kundrata Tomáš
Letocha Miroslav
Moravčík Robin
Příkaský Petr
Bábíková Markéta
Blahová Veronika
Gajdíková Markéta
Chludilová Kristýna
Ilčíková Renata
Kalužová Marcela
Koplíková Dorota
Križanová Dana
Kudrová Zuzana
Michalíková Michaela
Řezníčková Eliška
Tsypeno Larysa
2003/04 IX.B
Tř. uč. Šupálková Alena
Bábíček Radek
Čada Tomáš
Grufík Jakub
Kordula Jakub
Skočík Lukáš
Staša Martin
Stokláska Tomáš
Svoboda Radek
Svoboda Tomáš
Šupálek Michal
Švanyga Petr
Uhlík David

Úlehla Radim
Zedník Roman
Ždánský Zbyněk
Rybecká Monika
Rybecká Veronika
Sukopová Edita
Šimková Nikol
Šuralová Kamila
Šuralová Kateřina
Třísková Radka
Zborovská Veronika
Zemanová Ludmila
2003/04 z 5. třídy
Gajdík Martin
Goldschmiedová Anna
Koplík Tadeáš
Novotná Renáta
Slezar Pavel
Váverková Laura
Zdražilová Šárka
2004/05 IX.A
Tř. uč. Hebronová Emilie
Brázda Jan
Čučka Tomáš
Dohnálek Zdeněk
Duda Radek
Chludil Petr
Chrástek David
Kmošek Ondřej
Konečný Marek
Kotásek Radek
Beranová Eva
Burešová Martina
Dobešová Michaela
Foltýnová Markéta
Formánková Markéta
Glozová Markéta
Horáková Eva
Chrástková Edita

Jonášová Martina
Klimešová Kateřina
Kotásková Tereza
Kristová Barbora
Macková Lenka
Nesvadbová Alžběta
2004/05 IX.B
Tř. uč. Šimková
Drahomíra
Jílek Jiří
Kratochvíla David
Macek Petr
Novák Josef
Procházka Michal
Šebesta Michal
Šnejdar Michal
Šupa Lukáš
Šupálek David
Bábíčková Monika
Drábková Hana
Panáková Hana
Pavková Monika
Příkazká Zlatuše
Šebestová Marie
Šnajdrová Zuzana
Šťastná Eliška
Šťastná Kristýna
Šupálková Jelena
Tomanová Gabriela
Vacenovská Barbora
Verebová Michaela
Vinklerová Elen
2005/06 IX.A
Tř. uč. Kovárová Simona
Bábíček Petr
Bábík Lukáš
Blaha Pavel
Dobeš Tibor
Dubas Ondřej
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Gajdík Michal
Gmytriak Miroslav
Hanák Tomáš
Kadlčík Marek
Kopáček Jan
Koplík Patrik
Kordula Radek
Kučera Jaroslav
Bařinová Michaela
Brundová Lucie
Čambalová Kateřina
Haramiová Nicole
Holubcová Monika
Ilčíková Eliška
Koplíková Alžběta
Michenková Renata
Mikovičová Kristýna
Zborovská Petra
2005/06 IX.B
Tř. uč. Blahová Miluše
Fišman Bronislav
Kordula Martin
Macek Jiří
Macek Petr
Marcián Jiří
Padalík Luděk
Podéšť Pavel
Prčík Lukáš
Staša Radim
Šimon Ladislav
Šťastný Mikuláš
Toman Pavel
Trecha Jiří
Vybíral Marek
Foltýnová Klára
Letochová Michaela
Padalíková Iveta
Svobodová Lucie
Svobodová Zuzana
Šindarová Edita
Šťastná Denisa
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Šuralová Lenka
Tomašáková Magdaléna
Výborná Vendula
Zemánková Ivona
2006/07 IX.A
Tř. uč. Malečková Helga
Bábík Ondřej
Foltýn Vladimír
Formánek Petr
Gajdík Zdeněk
Kotásek Jiří
Křižka Zdeněk
Kudr Martin
Ležák Pavel
Lipka Michal
Nedvědický Petr
Netík Martin
Šarman Jiří
Brázdová Veronika
Gasnárková Marta
Chludilová Miroslava
Chramostová Kateřina
Koudelová Veronika
Koutná Monika
Mráková Žaneta
Nováková Michaela
Pavlíková Šárka
Zemánková Denisa
Slezar Pavel (USA)
2006/07 IX.B
Tř. uč. Blahová Miluše
Macek Petr
Mleziva Josef
Oborný Tomáš
Okáník Martin
Příkazký Jan
Ryba Jakub
Šebek Jakub
Šnajdr Marek
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Toman Petr
Vavřina Ladislav
Voříšek Dalibor
Voříšek Jakub
Voříšek Tomáš
Procházková Monika
Příkaská Alžběta
Šuralová Zuzana
Tomančáková Dana
Tomančáková Irena
Tomčalová Jana
Trčková Petra
Trechová Denisa
Vacenovská Klára
Vacenovská Pavlína
2007/08 IX.A
Tř. uč. Šťastná Marie
Bábíček Jakub
Bábíková Denisa
Bednaříková Vendula
Grufíková Iveta
Hanáková Alžběta
Havránková Eva
Horňáková Tereza
Imrich Jiří
Ingr Tomáš
Koplík Lukáš
Koplíková Markéta
Kordula Antonín
Kordula Petr
Kordulová Andrea
Kotásek Matěj
Kristová Vendula
Křižková Magdaléna
Kučerová Klára
Loveček Jiří
Lukášová Jana
Pavlíková Ivana
Šnajdrová Markéta

2007/08 IX.B
Tř. uč. Holásek Roman
Kučerová Nikola
Macek Antonín
Macková Monika
Nedvědický Libor
Opluštil Roman
Padalíková Eliška
Podolská Annetta
Poláčková Kamila
Příkaská Lucie
Příkaská Veronika
Slezák Tadeáš
Šimon Jiří
Šťastný Jiří
Šťastný Ondřej
Vacenovská Vendula
Vacenovský Marek
Vařáková Kamila
Veislíková Kristýna
Zemánková Andrea
Zlámal Zbyněk

Systém docházky do základní školy umožňoval v různých letech různý způsob přechodu žáka na střední školu, proto
někteří žáci odešli ze ZŠ Ratíškovice dříve (nejdříve po 5. ročníku na víceletá gymnázia) a ukončili tak základní vzdělání
na jiné škole, popř. se odstěhovali. Rovněž žáci, kteří během docházky opakovali ročník, vyšli dříve. Tito žáci jsou uvedeni
v tomto doplňujícím přehledu.
1960/61
Bělochová Marie
Halíčková Vojtěška
Chasák Josef
Koplová Magdaléna
Kozumplíková Veronika
1961/62
Dobeš František
Koplík Stanislav
Kordula Rudolf
Šnajdr Josef
Toman Josef
Turzíková Ludmila
1962/63
Blahová Blažena
Kloudová Drahomíra
Kovaříková Marie
Kundratová Ludmila
Macek František
Šebková Josefa
Toman Josef
Tomanová Marie
Verner Oskar
1963/64
Gasnárková Hedvika
Hačunda Jaromír
Pokoj Jaroslav
Toman František
Vacenovský Josef
1964/65
Dobešová Emilie
Kotásková Marie
Macek Martin

Příkaská Marie
Šuláková Anděla
1965/66
Beňová Zdeňka
Dobiášová Hana
Kotásek František
Nesvadba Stanislav
Šašinová Marie
Vašulka Josef
1966/67
Bařinová Marie
Blaha František
Bureš Stanislav
Dobešová Libuše
Dobiášová Hana
Foltýn Vojtěch
Gasnárková Marie
Holečková Anna
Klimeš Miroslav
Koplík Pavel
Kordula František
Kordula Vlastimil
Michenka František
Minaříčková Emilie
Šlahůnek Jan
Toman František ml.
Toman František st.
Vašulka Josef
Žižlavská Marie
1967/68
Blaha František
Blahová Jarmila
Dobešová Libuše
Dobešová Marie
Gasnárková Marie

Holečková Anna
Klimeš Miroslav
Koplík Pavel
Kordula František
Krupková Alena
Minaříčková Emilie
Opavský František
Směřička Jan
Toman František
Urbánek Jaroslav
Žižlavská Marie
1968/69
Foltýn František
Gasnárková Kateřina
Král Karel
Krupková Anna
Opavský Lubomír
Směřička Miloslav
Šašinová Blažena
Šebek Jan
Šural Vít
Toman Jiří
Tomalová Anna
Tříska Petr
Vacenovský František
Vaculík Miroslav
1969/70
Gasnárková Kateřina
Koplík Zdeněk
Koplíková Růžena
Král Karel
Opavská Vlasta
1970/71
Bíla František
Blaha Josef

Blažej Stanislav
Gmytriak Ladislav
Kordula Zdeněk
Maděra Antonín
Staněk Ladislav
Svoboda František
Tříska František
Turzíková Jarmila
1971/72
Dobešová Anna
Foltýn Zdeněk
Horáková Naďa
Kordula Jan
Minaříček Stanislav
Svoboda František
Zich Zdeněk
1972/73
Blahová Ludmila
Kundratová Jarmila
Macek Jan
Mauer Jaromír
Nesvadbová Marta
Šticová Ludmila
1973/74
Macek Jan
Macek Stanislav
Persche Štefan
Pištěk Jindřich
Šilinek Vojtěch
Tomanová Marie
1974/75
Bílová Zdeňka
Dobiáš Jiří
Gmytriak Josef
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Goffová Jana
Mauer Vratislav
Panák Jan
Příkaská Eva
Spěváková Růžena
Šrutková Božena
Turzík Zdeněk
1975/76
Bimková Oldřiška
Kadlčík Miroslav
Macková Marie
Partiková Alena
Příkaský Jan
1976/77
Bimka Libor
Blaha Jan
Blahová Vlasta
Foltýn Radomír
Hnilicová Jana
Koplíková Vladimíra
Kordula František
Kordula Pavel
Kordulová Eva
Nedůchalová Hana
Němec Bořek
Příkaská Jana
Šebestová Jana
Tomanová Marie
Urbánková Jana
Vašíčková Anna
1977/78
Bařina Petr
Blaha Pavel
Bravencová Jaroslava
Foltýn Josef
Gajdíková Anna
Gajdošíková Marie
Hanák Josef
Havránek Zdeněk
Klimešová Šárka
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Koplík František
Kordula Pavel
Koten René
Lačňák Antonín
Macek Josef
Mazuch Roman
Nesvadbová Hana
Příkaský Josef
Tomanová Ladislava
Vacenovský Luděk
1978/79
Bábíčková Eva
Blaha Karel
Blaha Miroslav
Blaha Pavel
Blahová Petra
Buřinská Dana
Čečátková Miloslava
Foltýn Přemysl
Gajdík Pavel
Hanzalíková Marie
Hnilica Petr
Chludil Jiří
Jansa Antonín
Koplíková Jitka
Kordula Ivo
Kordulová Lada
Mauerová Blanka
Novák Petr
Novotná Alena
Panák Radek
Prčík František
Strnková Božena
Suttrová Květoslava
Šimek Zdislav
Tomanová Miroslava
Urbánek Petr
Varmužová Jitka
Žižlavská Stanislava
1979/80
Bábíček Antonín
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Bábík Jaroslav
Blaha Karel
Brunda Roman
Dobiášová Marcela
Foltýn Jaroslav
Foltýn Zdeněk
Foltýnová Anežka
Gajdík Michal
Gajdošíková Oldřiška
Hochman Rudolf
Chludil Jiří
Kotásek Josef
Kotásková Jana
Kotenová Michaela
Křižka Zdeněk
Lokaj Stanislav
Macek Jan
Macková Eva
Macková Hana
Macháčková Jarmila
Michenka Pavel
Michenková Marta
Minaříčková Marcela
Panák Josef
Příkaská Jana
Růžičková Jitka
Šťastný Milan
Šťastný Radim
Šupálková Jitka
Tanhäuserová Jana
Toman Pavel
Tomečková Jana
Tomšej Ivo
Vacenovská Eva ml.
Vacenovská Eva st.
Večeřa Zdeněk
Voříšek René
Zahrádková Eva
Zemánek Petr
***

1992/93
Kadlčíková Jana
Kordulová Petra
Ondrová Marta
1993/94
Bardún Adam
Kobzová Miroslava
Macková Jaroslava
Piskatá Jitka
Součková Věra
Šupálková Alena
Vacenovská Božena
Vokurková Jana
Zemánková Denisa
Ždánská Hana
1994/95
Dobeš Roman
Frolec Tomáš
Koplík Marek
Ondra Josef
Příkaská Kateřina
Stokláska Svatopluk
1995/96
Bábík Radek
Buřinský Miroslav
Dobeš Petr
Holeček Martin
Holeček Roman
Kopl Martin
Kundratová Petra
Melichárek Petr
Němcová Pavlína
Sedlačíková Lenka
Šimková Alžběta
Uhlíková Šárka
1996/97
Kratochvílová Šárka
Proksa Jan

1997/98
Adámková Petra
Blanarschová Bronislava
Chramostová Lucie
Kotásek Martin
Němec Radek
Ňorek Lukáš
1998/99
Adámková Romana
Gasnárek Jiří
Proksa Tomáš
1999/2000
Chromečková Lenka
Vacenovská Iveta
Šebesta Tomáš
2000/01
Šimek Denis
Šlapák Michal

Novotná Renáta
Slezar Pavel
Váverková Laura
Zdražilová Šárka
2004/05
Pelikán David
Blaha Jiří
2005/06
Úlehla Viktor
2006/07
Beranová Hana
Kopečková Tereza
Krist Petr
Příkaská Eliška
Příkaský Tomáš
Svobodová Natálie
Zdražil Božetěch

2001/02
Blaha Bronislav
Blaha Marek
Chladil Ondřej
Imrich Jan
Konečný Lukáš
Kordula Martin
Lokajová Kristýna
Persche Tomáš
Svobodová Jana
Tomečková Kateřina
2002/03
Konečný Lukáš
Kordula Martin
2003/04
Gajdík Martin
Goldschmiedová Anna
Hebron Marek
Mačuda Jakub
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K vydání publikace finančně přispěli
Firma T Machinery a.s., Ratíškovice – generální partner almanachu
Firma Agropodnik Hodonín a.s., sídlo Ratíškovice
Firma Lesnická činnost Lochmann, Ratíškovice
Firma Malby a nátěry - Ilčík & Vanďurka, Ratíškovice
Firma PEPA interiér s.r.o., Ratíškovice
Firma PETRA s.r.o., Ratíškovice
Firma POZIMOS a.s., Zlín
Firma Stokláska Svatopluk - zámečnictví, Ratíškovice
		
TAXDAN s.r.o., Hodonín
Firma TENTE a.s., Ratíškovice
Firma Valmont Servis s.r.o, Ratíškovice
Firma ZERA a.s., Ratíškovice
Borovec Zdeněk, Ratíškovice 391
Fantová Ludmila, Ratíškovice 1092
Fiala Lubomír, Zářičí 239
Jirásek Václav, Ratíškovice 964
Klimeš Jaroslav, Ratíškovice 990
Kotásek Petr, Ratíškovice 1168
Teichl Josef, Ratíškovice 1162
a rovněž i další dárci, jenž si přáli zůstat v anonymitě.
Autor almanachu děkuje srdečně všem dárcům za finanční sponzorské dary, kterými tak umožnili vznik
této publikace.
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Generální partner almanachu
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Ulice Dědina - zleva obecní úřad, uprostřed obecní studna v Uličce, stará škola (později školní jídelna, dnes bytový dům), v pozadí kostel
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Přestavba budovy staré školy v ulici Ulička na školní jídelnu (květen 1974).

Školní jídelna po poslední rekonstrukci (srpen 2008).
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Školní jídelna před rekonstrukcí na bytový dům (červen 2007).

Kuchyně školní jídelny (Ulička 101) před uzavřením a likvidací
(červen 2007).

Střední škola „u drogerie“.

Základní škola u drogerie v roce 2006.
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„Nová“ základní devítiletá škola v roce 1961.
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Ročník 1892, asi V. třída. Fotografováno před školou v ul. Dědina. Dolní řada sedící 3. zleva Slezar Matěj (čp. 114). Stojící v 1. řadě
zleva ?, Foltýnová Marie (čp. 16) pr. Nesvadbová, Macková Josefa (čp. 27) pr. Tomanová, Kadlčíková Marie (čp. 148) pr. Kašubová, ... 3.
zprava Koplová Františka (čp. 67) pr. Pouchová, úplně vpravo malá v tmavém Příkaská Terezie sv. (nar. 1891 - zv. Cyrilkova; zemřela r.
1919 na TBC). 2. řada stojící 8. zleva v tmavém Jurkovičová Františka (čp. 265) pr. Kundratová, vedle ní vpravo Gajdíková Eva (čp. 276)
pr. Blahová. Horní řada zleva ?, Kašuba Cyril (čp. 139), Macek Jan (čp. 8), Příkaský Jan (čp. 263), Macek František (čp. 37), Neduchal
Josef, ?, ?, Gajdík Petr (čp. 89).
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Vysvědčení Terezie Tomanové, pr. Kristová, šk. rok 1942/43.
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Děvčata ročník 1924 v 8. třídě při ukončení hodin vaření a pečení, foceno v zahradě školy "u drogerie" - vzadu zleva Dobešová Anežka pr.
Kadlčíková, Nedůchalová Marie pr. Lokajová pr. Kordulová, Tomanová Antonie pr. Kundratová, Příkaská Marie pr. Tomanová, Vacenovská Josefa pr. Blahová, Tomanová Františka pr. Gajdíková, Kašubová Marie pr. Holečková, Zemánková Marie pr. mimo, Michenková Anna
pr. Vacenovská. Prostřední řada zleva Poslední Anna (žij. Baťovka) pr. mimo, Kotásková Anna pr. Antošová, Šticová Antonie pr. Blahová,
učitelka Těšinová Marie (uč. ručních prací, cizí - Podvorov, žila v nájmu v domě čp. 10 ul. Dědina), učitel Kocůrek Josef (cizí - Morkůvky,
žil zde v nájmu), Příkaská Rosina pr. Gajdíková, Kordulová Růžena pr. Rohatec, Tichá Věra pr. Vašulková. Vpředu zleva Kovařiková Anna
pr. Tomšejová, Buchtová Ludmila pr. mimo, Slezarová Františka pr. Křesťanová, Antošová Anežka pr. Dobešová.
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Ročník 1928 - třída 4.B. Kluci dole zleva Rybecký Ladislav, Šťastný Alois, Bureš Alois, Domanský Ladislav, Foltýn František, učitelka
Mlynářová Růžena pr. Otýsová (v Ratíškovicích učila v letech 1932 - 38), Kovářík Stanislav, Kundrata Stanislav, Varmuža Jan, Macek
Kašpar. Stojící 1. řada zleva Kordula Jan, Přibil Jaroslav, Kotásek Josef, Skřivánek František, Křížek Miloš, Příkaský Jan (zv. Kašný),
Měchura Jaroslav (zemřel při náletu na Hodonín za II. sv. války), ?. Stojící 2. řada zleva Blaha Vojtěch, Horáček Květoslav, Kreml Petr,
Janíková Anna pr. Blažejová, Kotásková Terezie pr. Macková (zv. Včelařova), Zemánková Hedvika pr. Řiháková, Antošová Anežka, její
dvojče Antošová Apolena pr. Kotásková, Baroš Květoš, Tomeček Antonín, Koplík Antonín (zv. Linošuj). Vzadu zleva Kordulová Františka
(zv. Valčická), Hadačová Anežka pr. Juncová, ?, Urbánková Naďa, Grufíková Františka pr. Zemská, ?, Kordulová Jenovéfa sv., ?, Antošová Josefa, Bařinová Marie pr. Grufíková, Kordulová Anna pr. Maděrová, Matušinová Eva pr. Vacenovská, Gajdíková Františka sv. (z
domu čp. 18 „na kameni“).
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Rok 1936 - chlapci ročník 1926. Řídící učitel Sedláček Josef. Dolní řada zleva Dobeš Cyril, Holeček Jaroslav, Kopl Jaroslav, Matušina
Jan, Podéšť Cyril, Antoš Jan (zv. Matějíčkuj), Koplík František, Foltýn Vojtěch. Prostřední řada zleva Blaha Jaromír, Zemánek Stanislav,
Kordula Michal, Šupa Antonín, Novotný Dušan, Bíla Antonín, Valkovič František, Blaha Stanislav, Hnilica Karel. Zadní řada zleva Kundrata
Vojtěch, Hnilica Martin, Antoš Vavřinec, Příkaský Antonín, Toman Stanislav, Koplík Pavel, Nesvadba Cyril, Kovařík Václav.
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Rok 1947 - třída 3. B, ročník 1938 a 1937. Dole zleva klečí Matzová Věra pr. Jurkovičová, Šuralová Marie pr. Nesvadbová, Šebestová
Marie pr. Jedličková, Mácová Josefa pr. Juriková. Sedící zleva Bučková Františka pr. Frolcová, Kotásková Cyrila pr. Shánělová, Kadlčíková Eva pr. Nedůchalová, učitelka Beránková Marta r. Blažková, Klimešová Jarka pr. Panáková, Tomanová Emilie pr. Šuralová, Antošová
Františka pr. Malářová. Nahoře zleva Šnajdrová Božena pr. Mačudová, Blahová Františka pr. Varmužová, Novotná Anežka pr. Ňorková,
Šupová Terezie pr. Karasová, Luňáčková Eliška pr. Horňáková, Měchurová Terezie pr. Vyhňáková, Horňáčková Marie pr. Chludilová,
Matzová Růžena pr. Kolajová. Zcela nahoře stojí zleva Dekařová Bernardina (Bertka) pr. Šuralová, Vacenovská Marie pr. Holečková,
Pavelková Alena pr. Hochová.
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Ročník 1941 - 7. třída - Učitel Ivan Miroslav. 1. lavice zprava Dekař Josef, Toman Jan, Janková Marie pr. Zborovská, Malářová Marie.
2. lavice zprava Hrubá Jaroslava, Dekařová Marie pr. Foltýnová, Klimeš František, Kordula Stanislav (zv. Kordulík), Chludilová Eva pr.
Hanáková, Šebestová Terezie pr. Kotásková. 3. lavice zprava Koplíková Marie (zv. Linošova) pr. Bílová, Lokajová Josefa pr. Fišerová,
Holečková Emilie pr. Tomanová, Šťastná Anna pr. Gasnárková, Dobešová Anastázie pr. Harcová, Kovaříková Terezie pr. Tomanová (zv.
Solinova). 4. lavice zprava Kovařík Antonín, Příkaský Jan, Kotásková Růžena pr. Tomanová, Kotásková Blažena pr. Váňová, Hrbáčková
Josefa pr. Příkaská. Vzadu zprava Koplík Slávek, Kotásek Petr, Křížek Josef, Kopl Antonín, Kordula Antonín.
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Koncert na konec školního roku 1963 před mlýnem v ulici Vítězná. Učitelé vlevo Kovářík Václav (učil housle), vpravo Kotásek František
(zv. Frka, učil harmoniku). Dole s houslemi zleva Ilčíková Zdena, ?, Antoš Josef (zv. Palíruj), Valkovič Petr, Bábíček František, Toman
Petr, Grufík Jaromír, Kovářík Miroslav, Macková Františka pr. Bourková. S harmonikou vpředu zleva ?, Petrů Oldřich, Vybíral Petr, Koplíková Emilie pr. Kordulová, Klimešová Drahomíra pr. Polanská, Voříšková Dana pr. Francie, Gombárová Anna pr. Bejšovcová, Řiháková
Ludmila, ?, Bohumil Blaha, Kordula František, Brunda Karel. Vzadu zleva Kordulová Hana pr. Sasínková, Uhlíková Marie, Antošová Marie
(zv. Palírova) pr. Pavková, Gajdíková Ludmila pr. Vacenovská, Slezar Prokop, Janík Jan, Čajka Josef, Minaříček Jan, Čajková Marie pr.
Tomanová, Ilčíková Alena pr. mimo.
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Učitelský sbor ve školním roce 1951/52.
Nahoře zleva Šťastný František, Ivanová Anna r. Prášková, Mičková Miroslava,
Mička Jan, ?. Dole zleva Ivan Miroslav, asi
Hložánková Štěpánka r. Vrbická, ředitel
Beránek Jaroslav.

Učitelský sbor ve šk. roce 1953/54. Sedící zleva Sluková Marie, Weidenhőferová
Vlasta, ředitel Beránek Jaroslav, zástupce
ředitele Ivan Miroslav, Klabalová Berta roz.
Helísková, Slezarová Anna roz. Žišková.
Stojící zleva Šťastný František, Bendová
Jitka, Mičková Miroslava, Němcová Marie, Damborská Lubomíra, Vízková Marie,
Beránková Marta roz. Blažková, Ivanová
Anna roz. Prášková, Mička Jan.
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Učitelský sbor ve šk. roce 1956/57. Vzadu
zleva Hofírek Miroslav, Kopka Václav, Maturová Eva pr. Jelínková, Bařinová Helena
pr. Weiserová, Šťastný František, Klimeš
Vlastimír. Vpředu zleva Slezarová Anna
roz. Žišková, Klabalová Berta roz. Helísková, ředitel školy Beránek Jaroslav, Martíšková Hedvika roz. Tomanová, Hofírková
Zdena roz. Zadražilová, Průchová Jiřina pr.
Poláková.

Učitelský sbor ve šk. roce 1961/62. Dole
zleva Slováková Eva pr. Příkaská, Blahová Anna roz. Zapletalová, Klabalová Berta
roz. Helísková, Beránková Marta roz. Blažková, ředitel Beránek Jaroslav, Frejlachová
Milena pr. Pavlátová, Hofírková Zdena r.
Zadražilová, Slezarová Anna roz. Žišková, asi Vítková Ivuška roz. Műhlbauerová.
Uprostřed zleva Kopka Václav, Schierová
Silvie, Ivan Miroslav, Ivanová Anna roz.
Prášková, Dostálová Jitka, Dostálová Jiřina, Helštýnová Ludmila. Nahoře zleva
Šťastný František, Olša Ludvík, Hofírek Miroslav, Hadač Ladislav, Klimeš Vlastimír.
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Učitelský sbor ve šk. roce 1966/67. Nahoře
zleva Hladká Květomila pr. Ruseva, Ženatá Emilie, Kopka Václav, Klimeš Vlastimír,
Fialová Marie, Hadač Ladislav, Pospíšilová
Drahomíra, Růžička Jiří, Šťastný František,
Ivan Miroslav. Dole zleva Bendová Jitka,
Valentová Hana pr. Neničková, Měchurová
Marie, Korbelová Božena, Jochová Narciska, Blahová Anna roz. Zapletalová.

Učitelský sbor ve šk. roce 1974/75. Dole
zleva Klabalová Berta roz. Helísková, Blahová Anna roz. Zapletalová, Lieb Antonín,
ředitel školy Růžička Jiří, Ivan Miroslav,
Skácel Antonín, Tomanová Anastazie roz.
Kordulová, ?. Uprostřed zleva Slezarová Anna roz. Žišková, Ivanová Anna roz.
Prášková, Bendová Jitka, Švihálková Bianca, Schwarzová Ivana, pr. Maršálková, Teturová Olga, Polášková Libuše, Burešová
Erika, Šťastný František. Nahoře zleva
Kouřil, Klimeš Vlastimír, Adámek Jaroslav,
Hadač Ladislav, Küchler Miroslav.
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Učitelský sbor ve šk. roce 1988/89. Sedící zleva Šimková Drahomíra roz. Dekařová, Blahová Anna roz. Zapletalová, Tuček Libor, ředitelka
školy Kalábková Jana, zástupce ředitelky Hadač Ladislav, Hanák Josef, Hebronová Emilie roz. Vacenovská, Koplíková Jarmila roz. Mikulčíková. 1. řada stojící zleva Dobešová Jana roz. Zelinková, Tomanová Anastazie roz. Kordulová, Hálová Renata roz. Pavlicová, Slavíková
Anna, Kotásková Jaroslava roz. Hlaváčková, Šebesta Zdeněk. 2. řada stojící zleva Melichárková Jana roz. Kamenovská, Helešicová
Jana, Lovečková Jana roz. Šebestová, Krčková Zdeňka, Příkaská Dagmar, Pevná Marcela roz. Doláková, Blahová Miluše roz. Krátká.
Vzadu stojí zleva Hofírek Miroslav, Bendová Jitka.
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Učitelský sbor ve šk. roce 2007/08. Sedící zleva Holásek Roman, Kudrová Iveta, Hanák Josef, Kovárová Simona, dp. Čekal Jiří. Prostřední řada zleva Dobešová Jana, Koplíková Jarmila, Bednaříková Vendula, Melichárková Jana, Šťastná Marie, Kulheimová Marta, Šimková
Drahomíra, Blahová Miluše, Kristová Jaroslava, Lovečková Jana. Zadní řada zleva Slavíková Anna, Frolcová Eva, Malečková Helga,
Cvrkal Marek, Hebronová Emilie, Šupálková Alena, Kristová Magda, Bůžková Vlasta.
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Hodina německého jazyka 9.A,B
(4.6.2007).

Hodina hudební výchovy 3.A ve třídě nad
školní jídelnou (29.5.2007).
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Hodina anglického jazyka 5.B s Mgr. Irenou Foltýnovou (29.5.2007).

Kronikářka Marta Kordulová s žáky sedmých tříd nad kronikou obce (3.11.2006).
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Třída školní družiny (10.3.2008).

Rej masek dětí školní družiny v ředitelně
(19.3.2008).
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„Opožděné“ vánoce ve školní družině
(15.1.2008).

Ateliér – učebna výtvarné výchovy
(4.11.2007).
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Ředitelna školy v nové přístavbě
(4.11.2007).

Sborovna (4.11.2007).
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Nová školní kuchyně (4.11.2007).

Nová školní jídelna (4.11.2007).
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Tělocvična základní školy (11.1.2007).
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