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Zaměstnanci školy ve školním roce 2012 / 2013 

 

Příjmení a jméno Aprobace  Příjmení a jméno Apr./prac. zař. 

Chocholouš Ladislav ŘŠ, M, Ch  Váňová Jaroslava 1.st. + Tv 

Maxová Jaroslava ZŘŠ, Čj, Vv  Vejvara Pavel F, ZT 

Bicencová Irena Čj, Ov  Vichr Josef 1.st. + Pv  

Cypriánová Dana 1.st. + Pv  Zíková Petra - MD Bi, Tv 

Daňková Irena 1.st.    

Frejková Jindřiška 1.st. + Tv  Filáčková Zdenka ved. vych. ŠD 

Frejlachová Šárka 1.st. + Vv  Coufalová Marie vychovatelka ŠD 

Gruberová Petra Bi, Z  Fidlerová Radka vychovatelka ŠD 

Hándlová Jaroslava Nj, Rj, Ov  Kovácsová Marie vychovatelka ŠD 

Holický Milan M, ZT    

Hurychová Věra Čj, Vv, Ov  Kocarová Jaroslava hospodářka 

Janíčková Andrea 1.st. + Nj  Pavlíček František školník 

Jurák Ondřej Tv+Z+VkZ  Balková Irena uklízečka 

Korandová Růžena M, Vv  Osomová Petra uklízečka 

Kuchařová Markéta asistentka  Pacáková Marie uklízečka 

Marsová Jana Čj, D  Zajícová Vlasta uklízečka 

Maryšková Alena 1.st. + Tv      

Pilečková Jana Aj, Vv  Kuchařová Alena vedoucí ŠJ 

Procházková Anna 1.st. + Vv  Vodrážková Ivana hl. kuchařka 

Satrapová Iva Hv  Doudová Květuše kuchařka 

Sekyrová Marie 1.st. + Tv  Kešnerová Helena kuchařka 

Sláma Karel F, ZT  Trávníčková Milada kuchařka 

Slámová Věra 1.st. + Pv  Truhlářová Gabriela kuchařka 

Urbanová Pavla - MD M, VT   Váchová Marcela kuchařka 

Urmanová Stanislava 1.st. + Hv    
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Slovo úvodem 

     Otevření Základní školy v Jarošovské ulici znamenalo v té době pro obyvatele Jindřichova 

Hradce významnou událost, protože stávající základní školy byly přeplněné a ve městě 

probíhala rozsáhlá bytová výstavba. Škoda, že tehdejší projekt nebyl naplněn v plném rozsahu 

a že z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla postavená tělocvična, hřiště, spojovací 

chodby. Dnes jsou již prostory kolem zastavěné a tak tato základní škola zůstala jediná ve 

městě bez vlastní tělocvičny.  Na druhou stranu má škola velmi výhodnou polohu nejen 

směrem k nádraží, ale žáci mají blízko i do sportovních areálů ve městě, do knihovny, do kina 

a divadelního sálu. Rovněž se škola může pyšnit krásným a rozlehlým areálem se spoustou 

zeleně i dětským hřištěm pro nejmladší žáky.  Blízkost nádraží a autobusových zastávek 

předurčuje školu k tomu, že je velmi vyhledávaná dojíždějícími žáky a škola rozhodně nemá 

problémy vyplývající z demografického vývoje se snižujícím se počtem žáků. Město jako 

zřizovatel celá léta investuje nemalé finanční prostředky do zlepšení stavu objektu i do 

zkvalitnění prostředí pro výchovu a vzdělávání. 

     V posledním období byla provedena rekonstrukce školní jídelny včetně jejího zateplení, 

rekonstrukce plynové kotelny a po řadě diskusí město vyřešilo i problém s nedostatečnými 

prostory šaten pro žáky 2. stupně. Kompletně byly rekonstruovány prostory sociálního zázemí 

pro žáky. Co se týká objektů pavilonů, byla vyměněna střešní krytina, okna a objekty byly 

zatepleny. Stranou nezůstává ani vybavení tříd a kabinetů, kromě toho, že dochází k postupné 

výměně nábytku pro žáky, výuka fyziky a chemie již dva roky probíhá v nově vybavené 

odborné učebně. Okolí areálu zkrášluje nový plot. Jen za posledních pět let bylo ze strany 

zřizovatele do školy investováno téměř 17 milionů Kč.  

     Vytváření moderního a důstojného zázemí pro výchovu a vzdělávání je podmínkou pro 

kvalitní výchovně vzdělávací práci pedagogů.  Z hlediska absolventa této základní školy i z 

hlediska člověka, který dlouhodobě pracuje v jindřichohradeckém školství  mohu říci, že ve 

škole vždy pracovali i pracují velmi kvalitní pedagogové včetně ředitelů. Kromě úspěchů ve 

vzdělávání škola vždy nabízela i celou řadu aktivit tak, aby každý žák mohl najít uplatnění v 

tom svém. Ve vzpomínce rozhodně nelze vynechat pěvecký sbor Pěnice, který sklízel 

úspěchy při všech svých vystoupeních. Také jsem byla členem a ještě dnes bych si vzpomněla 

slova k řadě písní, které jsme zpívali. Je dobře, že tato tradice ve škole pokračuje a že stále ve 

škole působí pedagogové, kteří  se často na úkor svého volného času věnují žákům a rozvíjejí 

jejich schopnosti a talent. Vždyť není náhoda, že žáci školy pravidelně vyhrávají v oblastních, 

okresních i vyšších kolech dopravní soutěže mladých cyklistů. Právě v oblasti zdravotní i 

dopravní výchovy získávají velmi cenné znalosti a zkušenosti pro život. Nelze vyjmenovat 

všechny učitele, kteří  působili a působí v této základní škole a v učitelském povolání našli 

své poslání, ale doba výročí školy je určitě tím správným okamžikem pro poděkování za 

dlouhodobou nebo i celoživotní práci, kterou odvedli při výchově a vzdělávání dalších a 

dalších generací žáků.  Ve škole ovšem nepůsobí jenom pedagogové, velký podíl na chodu 

školy mají i nepedagogičtí pracovníci. Poděkování patří samozřejmě i školníkům, kuchařkám, 

uklízečkám, kteří ve škole pracovali a pracují a starají o spokojenost a krásné prostředí pro 

žáky a pomáhají vytvářet „klima“ školy.  
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      Chtěla bych využít této příležitosti a popřát škole i do budoucna stále stejný zájem rodičů 

o umístění svých dětí právě do této základní školy, žákům bych chtěla popřát, aby pro ně 

škola byla nejen zdrojem vědomostí a dovedností, ale aby pro ně byla i synonymem bezpečí a 

zázemí, pedagogům bych přála nejen důstojné ohodnocení jejich práce, ale i hodně energie a 

kreativity a hlavně dlouhodobou zpětnou vazbu od svých žáků a nepedagogickým 

pracovníkům kvalitní podmínky pro jejich práci. 

 PhDr. Jitka Čechová 

vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 

Jindřichův Hradec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1963-2013 / 50 let Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 

ALMANACH 2012 Stránka 4 

 

Škola v letech 2009 - 2012 

Rok 2012 se chýlí ke svému konci a Základní škola v Jarošovské ulici má za sebou 

prvních padesát let svého působení v krásném a starobylém Jindřichově Hradci, v Jihočeském 

kraji, v krajině poseté rybníky. 

Před padesáti lety byla naše škola označována jako škola „nová“. Dnes, v roce 2012 se 

opět škola skví ve své plné kráse. V roce 2011 proběhla celková rekonstrukce školy, kdy byla 

vyměněna všechna okna, zatepleny všechny budovy a provedena nová elegantní a vkusná 

fasáda. V roce 2010 rekonstrukce všech střech vyřešila dlouholeté problémy se zatékáním. 

Dále v tomto roce proběhla rekonstrukce učebny fyziky a chemie. Ve třídách došlo 

k postupné výměně školních lavic, které splňují požadavky zdravého sezení žáků. Na sklonku 

roku 2011 a v roce 2012 došlo i k vylepšení prostředí pro zázemí pedagogů, výměně nábytku 

ve sborovně a matematicko-fyzikálním kabinetu. Nový nábytek vystřídal ten, který pocházel 

ještě z původního vybavení školy. Ve druhé polovině roku 2012 dostala škola nový plot, který 

završil sled již zmiňovaných rekonstrukcí. Velký dík patří zřizovateli – Městu Jindřichův 

Hradec, který se o školu stará a finančně zabezpečil zmíněné rozsáhlé opravy.  

Ze sponzorských příspěvků bylo v roce 2011 vybudováno školní sportovně rekreační 

hřiště v areálu školy, určené pro žáky 1. stupně, které je s velkou oblibou využíváno v čase, 

který děti tráví ve školní družině. Velké uznání zaslouží všichni sponzoři a paní vedoucí 

vychovatelka Zdenka Filáčková, která byla duší celého projektu výstavby hřiště.  

Ve školním roce 2012/2013 škola začíná realizovat projekt EU peníze školám, ze 

kterého chce materiálně vybavit školu především novou počítačovou technikou a dalšími 

pomůckami. V rámci tohoto projektu učitelé vytvoří řadu vlastních nových učebních 

materiálů pro potřebu naší školy, případně i jiných škol. 

Nedaleko školy se nachází školní pozemek, který prošel v letech 2009 – 2011 

rekultivací a je využíván žáky při výuce pracovních činností. V roce 2011 byl zřízen ZOO 

koutek v pavilonu dílen, kde žáci 1. stupně chovají pod vedením p. učitelky Mgr. Marie 

Sekyrové v rámci přírodovědného kroužku některá drobná zvířata. 

Základní škola ve školním roce 2012/2013 vzdělává 464 žáků, celý provoz je 

zabezpečen 32 pedagogickými pracovníky a 13 nepedagogickými pracovníky. Mimo 

základního vzdělávání nabízíme žákům řadu zájmových kroužků. Na 1. stupni již zmiňovaný 

přírodovědný kroužek, dále pěvecký kroužek pod vedením Mgr. Anny Procházkové a 

tělovýchovný s názvem „Raduj se z pohybu“ vede Mgr. Dana Cypriánová. Dále kroužky 

sportovní, taneční, výtvarný a vaření jsou nabízeny pro žáky školní družiny a vedou je 

vychovatelky školní družiny. Na 2. stupni pak kroužek psaní všemi deseti pod vedením Mgr. 

Růženy Korandové a kroužek multimediální Mgr. Karla Slámy, ve kterém žáci vydávají 

školní časopis.  

Během celého školního roku jsou zařazovány různé zajímavé projekty, ze kterých 

jmenujme alespoň dnes již tradiční výstavu ovoce a zeleniny, kterou naši žáci pořádají ve 

spolupráci s Českým zahrádkářským svazem v Jindřichově Hradci. Zajímavou zkušeností pro 
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žáky je i projekt 1. a 9. tříd „Můj velký kamarád“, kde žáci 9. tříd mají na starost svého 

prvňáčka, kterého provází celým prvním školním rokem v běžné práci i při různých 

společných akcích, např. drakiádě, mikulášské a vánoční besídce, při Cestě za Bílou paní, 

výrobě dárků pro maminky ke Dni matek a loučí se spolu na školní slavnosti na konci 

školního roku. Žáci celé školy se významně podílí na projektech „Den vody“ a „Den zdraví“. 

Prvňáčci pak své roční úspěchy předvedou na „Slavnostech slabikáře“. Hezkou tradicí se 

stává pořádání vánočního koncertu pro rodiče a přátele školy v podobě vystoupení pěveckých 

sborů školy podpořené účastí hostů.  

Nemalých úspěchů dosahují naši žáci v různých soutěžích a olympiádách, jak už 

sportovního, uměleckého či vědomostního zaměření.  

Součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje pro žáky polední stravování. Od roku 

2010 si žáci mohou vybírat ze dvou příloh hlavního jídla, případně dvou jídel. Vedoucí školní 

jídelny p. Alena Kuchařová a hlavní kuchařka p. Ivana Vodrážková stojí v čele celého týmu 

školní jídelny, který připravuje pro žáky a zaměstnance báječné pokrmy a vždy s přátelským a 

profesionálním přístupem je servíruje. Jídelna zajišťuje i stravování pro pracoviště Střední 

odborné školy a Středního odborného učiliště v J. Hradci a pro Mateřskou školu, Základní 

školu a Praktickou školu, která je v našem areálu. Nemohu se nezmínit o provozních 

zaměstnancích. Nepostradatelnou duší celé školy je hospodářka p. Jaroslava Kocarová a 

v čele provozního úseku stojí vždy obětavý a vstřícný p. školník František Pavlíček.  

Přeji nám všem absolventům školy, abychom na naši školu rádi vzpomínali a popřáli jí 

mnoho úspěchů do dalších let. 

 

     Mgr. Ladislav Chocholouš,  ředitel školy 
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LÉTA   1962 – 1991 

 

Město nutně potřebuje novou školu 

 

     O výstavbě nové školy pro základní vzdělání se v Jindřichově Hradci uvažovalo již 

koncem padesátých let minulého století. Hlavním důvodem byl nárůst počtu obyvatel města  a 

všeobecný populační nárůst. Počet obyvatel se před 2. světovou válkou pohyboval v rozmezí 

10 – 11 000, v roce 1989 jich v Jindřichově Hradci žilo 22 300. Na všech školách, které se 

tenkrát výchovou a vzděláváním dětí do 15 let zabývaly, se vyučovalo částečně na směny. 

Základní devítileté školy, sídlící v budovách postavených dávno před válkou, byly tři: ZDŠ ve 

Štítného ul., ZDŠ v Janderově ul.  a 1. až 9. třídy včleněné do tehdejší jedenáctiletky v budově 

gymnázia a ZDŠ s 1. až 5. postupným ročníkem na Zákosteleckém náměstí. Výstavbou 

sídliště panelových domů u nádraží, dalších sídlišť i rozvojem a podporou stavby rodinných 

domků se neudržitelná situace v zajištění povinné školní docházky bez postavení další školy 

řešit již nedala. 

Centrální plánování si bez ohledu na protesty místních činitelů prosadilo výstavbu 

typu školy, která se svým nárokem na prostor  do vybrané lokality příliš nehodila a nepodařilo 

se ani dosáhnout jiné orientace jednotlivých pavilonů.  Po několikeré změně územního plánu 

města zmizela v nenávratnu i slibovaná zóna klidu.  Škola byla obklopena rušnými 

komunikacemi, v Jarošovské ulici se dokonce jezdilo bez omezení oběma směry. 

Původní projekt sliboval spojovací chodby mezi pavilóny, takže žáci měli suchou 

nohou dojít až do školní stravovny, v areálu mělo stát sedm bytů pro učitele a rodinný domek 

s byty pro ředitele a školníka, měla tam být tělocvična a školní hřiště. 

Vážné finanční problémy začátkem šedesátých let však udělaly nejen obrazný, ale 

skutečný škrt v tomto poměrně slušném projektu. Zbyly pouze dva učebnové pavilony a 

pavilony dílen a školní stravovny s tím, že vše se postupně dostaví později. Plochy pro 

pozdější výstavbu se rychle začaly zaplňovat jiným objekty (Dům odborů, zvláštní škola) a 

pro rozšíření základní školy zbývala jenom teoretická možnost na stávající budovy přistavět 

další podlaží. 

I přes to, že z původního projektu zbylo jen torzo, výstavba školy vyřešila vzhled 

jednoho z nejzanedbanějšího koutu města. Na místě pavilonů dílen, zvláštní školy a školní 

stravovny býval bahnitý rybníček s kuňkajícími žábami, na dalších plochách ohyzdné prkenné 

ohrady. Část území školního areálu zasahovala do léta nepoužívaného hřbitova „U Trojice“. 

Hřbitov byl s náležitou pietou likvidován, všichni mohli požádat o přestěhování hrobů, ale 

vzhledem k tomu, že se tam již dávno nepohřbívalo, byla většina míst posledního odpočinku  

opuštěná a neudržovaná. 



 

1963-2013 / 50 let Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 

ALMANACH 2012 Stránka 7 

 

V prvních měsících výstavby i před dokončením pavilonu, který přiléhal k Jarošovské 

ulici, pomáhali brigádnickou prací učitelé i rodiče. Dokončení stavby aspoň jednoho pavilónu 

se dostávalo do časové tísně a několikrát hrozilo, že se škola včas neotevře. Chyběly lavice, 

nebyly namontovány tabule, nebyly peníze na skříně atd. 

Dnem 1. srpna 1962 se však škola přece zformovala, i když byla rozptýlena do 

několika škol i dalších budov ve městě. V hotovém pavilonu se začaly vyučovat třídy 6. – 9. 

postupného ročníku a první postupné ročníky, ostatní třídy našly azyl v místních základních 

devítiletých školách, v budově gymnázia, v bývalé škole na Zákosteleckém náměstí  a školní 

družina dokonce v objektu místního hasičského sboru. 

Hodně práce pro zahájení výuky vykonali sami učitelé. V roce 1962 a potom i v roce 

1963 nastupovali do školy počátkem srpna a nezařizovali jenom třídy. Docházející nábytek do 

celé školy bylo např. nutno někam uskladnit, protože do jediného hotového pavilónu se 

nevešel. Město dalo k dispozici tenkrát ještě neopravený rytířský sál ve státním zámku, ale 

tam díky úzkým kamenným branám zase neprojelo nákladní auto, takže vše se přenášelo 

ručně z l. nádvoří a po několika měsících opět zpět 

První rok činnosti dosud nedostavěné školy byl ve znamení všestranné improvizace. 

Chyběly i základní učební pomůcky, na které zpočátku nebyly peníze, ale i když se v tomto 

směru situace zlepšila, přes veškerou snahu se nedaly koupit zvláště základní pomůcky. Třídy 

byly přeplněné, škola těžko odolávala požadavkům rodičů na umístění dětí, zvláště když se 

jednalo o rodiče, kteří se jako brigádníci na dokončovacích pracích zdarma podíleli. Do 

pavilonu se vstupovalo po vratkých prknech položených přes hromady hlíny, které 

obklopovaly hotový pavilon. Škola se vystavovala riziku postihu, kdyby došlo k úrazu dětí 

nebo zaměstnanců. 

Pavilon dílen byl zatím jenom v hrubé stavbě, škola neměla školní pozemek. Zvláště 

starší chlapci, místo výuky dílenským pracím, pomáhali dokončovat stavebně okolí pavilonů, 

kopali rýhy pro kabely apod. Ani zde, naštěstí, k žádnému vážnému úrazu nedošlo. Předmětu 

„práce v dílnách“ a „práce na pozemku“ vyučoval zkušený praktik, učitel Josef Kaňka, který 

za války jako totálně nasazený získal v manuální výrobě dostatek zkušeností s organizací 

práce a dovedl navíc žáky motivovat. 

  

Začínáme 

První vyučovací den školního roku 1963/ 1964 začal průvodem žáků, rodičů, učitelů i hostů 

za doprovodu dechové hudby od školy na Zákosteleckém náměstí. Na terase pavilonu 6. – 9. 

ročníku se potom konala krátká slavnost s vystoupením školního pěveckého souboru. 

Předseda tehdejšího národního výboru předal symbolicky klíče od zařízení, na které město již 

nedočkavě čekalo. Tím začal život školy pod jednou střechou, vlastně pod čtyřmi střechami, 

které však patřily, bohužel, k nejméně spolehlivým částem novostavby.  Do všech pavilonů 

při dešti teklo a ani opakující se opravy v záruční lhůtě nic nezměnily. 
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 Stavebních nedostatků bylo více, ale škola byla konečně pohromadě a mohla se 

soustředit na to, co od ní rodiče, veřejnost i nadřízené složky očekávali: dobře učit, připravit 

vycházející žáky pro další vzdělávání a dobudovat vnitřní vybavení tříd, kabinetů a prostor 

pro všestrannou činnost malých i starších dětí. 

 Od 1. července 1962 vznikla tedy ve městě další základní škola s devatenácti třídami. 

4 třídy přišly ze ZDŠ v Janderově ul., 3 třídy ze ZDŠ ve Štítného ul., 3 třídy ze ZDŠ při 

gymnáziu, 9 tříd ze ZDŠ 1.- 5. postupný ročník na Zákosteleckém náměstí. Byl stanoven i 

obvod školy, kam patřily dvě dvojtřídní školy – Popelín, Otín a sedm jednotřídních škol – 

Bednárec, Bednáreček, Hospříz, Dolní Skrýchov, Jindřiš, Oldřiš, Blažejov. 

Od l. srpna 1962 začali působit na tehdejší 3. ZDŠ v Nejedlého ul. tito zaměstnanci:  

Učitelky 1.-5. post. ročníku: 

Růžena Houserová, Dagmar Vonková,  Marie Schánilcová, Zdena Vašků, Helena Vaškových,  

Marie Suchanová,  Dagmar Kselíková, Libuše Kůrková, Růžena Vosolová 

Učitelé a učitelky 6.- 9. post. ročníku: 

Václav Valenta, Marie Hirschová, Antonín Vosol, Věra Kadičová, Květa Kolísková, Hana 

Buchtelová, Helena Holcová, Jaroslava Dejmková, Dagmar Nousková, Josef Kaňka 

Vychovatelky školní družiny: 

Marie Urbanová, Marta Princová, Marie Lopašovská 

Ředitel: Karel Kálal    Zástupkyně ředitele: Jaroslava Prokýšková    

Administrativní pracovnice:  Zdena Vráblíková   Školník:  Jiří Snížek. 

Předseda SRPŠ: Bohumil Vácha 

 

Zvyšování úrovně výuky 

  

     V době, kdy škola zahájila svou činnost, bylo jedním z kritérií (ne-li hlavním) úspěšnosti 

školy množství propadajících žáků, které se vyjadřovalo procentem z celkového počtu 

klasifikovaných. Dnes už jen nemnozí znají obsah pojmu „boj proti propadání“. Na okrese 

byly školy, kde pravidelně neuspělo kolem 10 % školáků, což znamenalo, že přibližně stejné 

procento nemuselo ukončit povinnou školní docházku absolvováním všech postupných 

ročníků. Pro vycházející to mělo velmi nepříznivé důsledky, nemohli samozřejmě na střední 

školy a byla jim uzavřena cesta i do mnoha učebních oborů, stejně jako později nemohli 

vykonávat určitá povolání, pokud neměli úplné základní vzdělání. 

 I  „nová škola“, jak se jí tenkrát říkalo, měla v tomto ohledu ke spokojenosti daleko. 

Ve školním roce 1964/65 propadlo více než 5% žáků, což představovalo 35 dětí, tedy celou 
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jednu třídu.  Vedení školy spolu s učiteli hledali cesty, jak tento nepříznivý stav změnit, aniž 

by se to udělalo nějakým administrativním zásahem. 

Ve školním roce 1965/66 se škola přihlásila k výzkumu tzv. částečné diferenciace, kdy 

se osmé a deváté ročníky pro výuku některých předmětů dělily na skupiny podle schopností 

žáků. Brzy nato se zkoušelo dělení celých tříd na studijní a praktické. Zkušenosti s oběma 

způsoby byly kladné i záporné, mimo jiné i proto, že se nepodařilo vyřešit problém jednotné 

klasifikace. Sestavit rozvrh hodin v podmínkách přeplněné školy, kdy soustavně chyběly  

minimálně  dvě  učebny, si vyžadovalo každoročně značné úsilí. 

Díky iniciativě matematičky Danuše Kubákové vznikly na škole třídy s rozšířenou 

výukou matematiky a přírodovědných předmětů. S těmito třídami byly ty nejlepší zkušenosti, 

ale některé sousední školy, kde  matematické třídy nebyly, experimentu příliš nepřály. Ani 

nadřízený odbor školství neposkytl škole potřebnou pomoc, ačkoliv na některých jiných 

okresech měly tyto třídy zelenou. 

 Po dohodě s vedením místního hokejového klubu byly na škole zřízeny třídy se 

zaměřením na lední hokej. Nebyly to sice třídy podle později vydané ministerské vyhlášky, 

ale nevyžadovaly žádné zvýšené finanční náklady. Šlo především o úpravu rozvrhu a 

vzájemnou domluvu s trenéry žákovských družstev. Třídní této třídy Libuše Maxová 

dokázala, že takový způsob vzájemné domluvy nemá nepříznivý vliv na úroveň žákovských 

vědomostí, spíše je tomu naopak. 

 Mezi všeobecně uznávaná kritéria kvality žákovských vědomostí patřila a jistě stále 

patří úspěšnost vycházejících žáků při přijímání na střední školy. V dobách, kdy celostátní 

průměr přijímaných na  vyšší stupeň škol byl 32 % a později 38 % z celkového počtu 

vycházejících, v období  1973 – 1988 to nikdy na zdejší škole nebylo méně než 50 %,(v roce 

83/84 dokonce 67 %). Nebyly to výsledky z malého počtu žáků, každoročně vycházelo kolem 

stovky dětí. 

 Soustavný tlak na zlepšování kvality výuky a zavádění nových forem práce se žáky 

přinášely postupně výsledky. Počet neprospívajících klesal a za deset let existence školy 

nepropadalo nikdy více než 1 % žáků. Zásluhu na tom měla především zvyšující se kvalita 

práce jednotlivých učitelů. Svědčí o tom i skutečnost, že v průběhu prvních třiceti let 

existence školy vykonávalo 10 pedagogických pracovníků funkci okresního metodika pro 

jednotlivé předměty. Funkce okresního metodika předpokládala, že pověřený učitel musí být 

sám odborník, že má přehled o moderních směrech ve výuce, a to vše se nemohlo neodrazit 

na kvalitě jeho činnosti na vlastní škole. 

 Také tvorba tzv. pedagogických čtení nalezla v pedagogickém sboru ohlas. Kolem 15 

učitelů vypracovalo zmíněná čtení, která byla vydána tiskem a sloužila potřebám škol 

tehdejšího  Jihočeského kraje. 
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Stavební úpravy 

Problémy s rovnými střechami začaly již dva roky po otevření školy. Stavební organizace, 

která školu stavěla, poměrně přesně předpověděla, kdy začne do školy zatékat. Technologie 

výstavby rovných střech byla v té době tak nedokonalá a použité materiály tak nekvalitní, že 

téměř do všech rovných střech na novostavbách zatékalo a škola nebyla výjimkou. I za 

pomoci odborníků z řad rodičů se hledal viník, ale marně. 

Nezbývalo, než shánět finanční prostředky a podniky na neustálé opravy, aby se  

neopakovalo zatékání do elektroinstalace a osvětlovacích těles. Spravit špatně vyrobené rovné 

střechy se podařilo až po několikanásobné nákladné opravě. 

Škola nebyla původně oplocená, protože prý by se tím oddělovala od života.  Byl to 

oficiální argument proti požadavku zamezit každodennímu procházení houfů lidí 

z autobusového a vlakového nádraží do středu města. Oplocení se podařilo konečně prosadit, 

ale muselo se provádět v tenkrát rozšířené tzv. „Akci Z“, což znamenalo zabezpečovat 

brigádnickou pomoc rodičů, ale organizaci stavby zajistil tehdejší hradecký národní výbor. 

Betonové podlahy v šatnách byly provedeny nekvalitně, šedivý povlak sešlapaného 

betonu znečisťoval každodenně schodiště, chodby i podlahovou krytinu ve třídách. Dodatečné 

vydláždění šaten způsobilo snížení stropu a maličké šatny se staly ještě méně vyhovující než 

dosud. 

Největší stavební akcí, kterou škola v prvních třiceti letech své existence provedla, 

byla zřejmě základní přestavba školní stravovny. Podnětem k přestavbě byl záměr města a 

okresu vybudovat v Jindřichově Hradci novou budovu zvláštní školy. Ta byla dosud umístěna 

v nevhodných a nedůstojných prostorách na několika místech ve městě, neustále se stěhovala 

a zcela určitě patřila po této stránce k nejhorším v celém kraji. 

Škola dostala na tu dobu značně obtížný úkol: opět v akci „Z“ přebudovat školní 

stravovnu tak, aby se zvětšila její kapacita a mohla stravovat i žáky a učitele zamýšlené 

zvláštní školy. Znamenalo to zvětšit varnu, vybudovat nová sociální zařízení, podstatně 

rozšířit počet míst u stolů, vystavět šatny a vše, co zvýšený počet strávníků bude vyžadovat. 

Podle projektu provozovaná školní stravovna byla stejně malá, neboť se počítalo, že 

na škole bude maximálně 540 žáků, zatímco následkem populačního nárůstu se v té době 

vyučovalo 850 dětí. Přeplněnost školy přinášela mnoho téměř neřešitelných obtíží a opět bylo 

zavedeno směnné vyučování.  

Zahájení provozu zvláštní školy v r. 1989 vyřešilo i letitý problém, který 

znepříjemňoval v zimním období život žákům i učitelům celé tři desítky let. Ústřední topení 

všech pavilonů dodávkou teplé vody ze sousední budovy bývalé učňovské školy bylo 

pravděpodobně špatně vyprojektované, uhlí asi nemělo potřebnou kvalitu a výsledkem byla 

zcela nedostatečná teplota všech prostor školy, kdy se nedalo dosáhnout ani spodní hranice 

předepsané úrovně. Plynová kotelna na budově zvláštní školy tento dlouhodobý problém 

jednou provždy vyřešila.  
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Většina těžkostí výše uvedeného charakteru byla způsobena přeplněností školy, ale 

s nedostatkem učebního prostoru se potýkaly i ostatní základní školy. Ve městě se každoročně  

zapisovalo kolem deseti prvních tříd a bylo zřejmé, že označení zdejší školy jako „nová“ již 

brzy platit nebude.      

O různých stavebních nedostatcích, které zde i nejsou jmenovány, se vědělo, ale škola 

neměla dostatek sil a hlavně finančních prostředků ke změně současného stavu.   

 Spojovací chodby mezi pavilony, tělocvična, hřiště a bytové jednotky provozu školy 

samozřejmě chyběly, ale proti seškrtání projektu nebylo obrany. Přechod dětí do tělocvičny 

tělovýchovné jednoty a do sportovní haly se na pohled zdál snadný, protože oba objekty 

nebyly od školy příliš vzdáleny. Ve skutečnosti to přinášelo značné náklady na pronájem, 

velké časové ztráty a čas, věnovaný tělesné výchově, se tak zbytečně zkracoval. Přecházení 

z pavilonu do pavilonu po nekrytém chodníku s sebou přinášelo znečišťování tříd a chodeb, 

absence bytu pro školníka znamenala různé provozní potíže apod. 

  Dá se však říci, že výuka díky usilovné práci učitelů probíhala i v podmínkách 

přeplněné školy úspěšně. V současné době, kdy se jako všude podstatně snížil počet žáků, 

jsou prostory školy zcela vyhovující. 

 

Mimoškolní aktivity 

Bývalá národní škola na Zákosteleckém náměstí přinesla při svém zařazení do 3. ZDŠ 

věnem částečně vybudovaný letní dětský tábor v obci Dívčí Kopy u Nové Včelnice. Od roku 

1962  jej škola ve spolupráci s rodičovskou organizací provozovala. Ve dvou prázdninových 

bězích se na něm každoročně za nepatrný příspěvek vystřídalo mnoho žáků školy, později tam 

přijížděly děti ze ZDŠ ve Dvoře Králové nad Labem a praktikovaly se tam i výměny 

s německými dětmi z města Zella Melis, kam opět jezdili naši žáci. 

Zmínky zaslouží i pravidelné výstavy žákovských prací a současných školních 

pomůcek, pořádané každých pět let při „kulatém“ výročí založení školy. Cílem bylo seznámit 

co nejvíce rodičů s všestrannou činností školy, s vyučovacími způsoby a s možnostmi, které 

se dětem v mimoškolní činnosti nabízejí. 

 Mimořádného úsilí si vyžádalo zavedení a provozování tzv. celodenního výchovného 

systému v letech 1976 až 1980, kde škola díky pochopení pedagogických pracovníků získala 

dostatek zkušeností z pomoci dětem v přípravě na vyučování. Nebylo vinou školy, že 

nadřízená složka, údajně kvůli nedostatku finančních prostředků, tento nadějný experiment na 

všech třech školách, kde se zkoušel, ke škodě věci zrušila. Byly však okresy, kde mohl 

pokračovat dále. 

 Škola sama organizovala v určitém období zájmovou činnost, takže díky dobrovolné a 

bezplatné pomoci pedagogických pracovníků mohla nabídnout žákům zdarma několik desítek 

zájmových kroužků. Významnou úlohu v životě školy hrál pěvecký soubor, který vznikl již 

v r. 1962. Po celou dobu jej vedla učitelka Věra Kadičová. Soubor uskutečnil mnoho 
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vystoupení ve škole, ve městě i mimo město a úspěšně se zúčastňoval pěveckých soutěží. 

Působení v tomto tělese ovlivnilo profesní orientaci mnoha žáků a přispělo k tomu, že někteří 

jeho členové si později jako učitelskou aprobaci zvolili hudební výchovu a dnes dokonce na 

zdejší škole (ale i jinde) v záslužné práci s dětmi nebo jako členové amatérských pěveckých 

souborů pokračují. 

 Není možné vylíčit všechno, čím žáci se svými pedagogy prvních třicet let žili. 

Pravidelně pořádané zimní slavnosti před odchodem žáků na vánoční prázdniny, tradiční 

soutěže, sportovní utkání, nezapomenutelné kulturní styky se slovenskou základní školou 

v Novém Mestě nad Váhom, návštěva našich učitelů a jejich rodinných příslušníků u Čechů 

žijících v chorvatském Daruvaru – každý rok a každý nový učitel či vychovatel se snažil 

přinést něco nového. Převážná většina pedagogických pracovníků měla zájem na tom, aby 

učinila vyučování pro děti zajímavější a ukázala, že škola není jen zkoušení a známkování. 

 Nebylo by upřímné tvrdit, že všechno, co se žákům a rodičům nabídlo, bylo přijato 

s nadšením. Dala by se vyjmenovat řada akcí, nápadů a snah, které zůstaly bez odezvy, často 

se realizovaly věci, o jejichž účelnosti nebyl nikdo přesvědčen. Byly nám doporučeny nebo 

nařízeny, ale mnohé z nich měly původ i v samotné škole 

              Na častých setkáních s bývalými žáky však zatím ještě vždycky zaznělo ocenění 

práce učitelů a pochopení pro jejich úsilí připravit svěřené děti na další cestu do života. 

Rozsah textu neumožňuje uvádět jména všech pedagogických i ostatních zaměstnanců školy, 

kteří iniciativně přispěli svým dílem k tomu, aby bez ohledu na materiální potíže i ostatní 

těžkosti dostaly děti všechno, co budou pro další život potřebovat.                                                             

Snad by se slušelo vzpomenout alespoň na ty, kteří byli mezi prvními zaměstnanci a letošního 

krásného výročí se nedožili. Je jich třeba jen ze čtyřiadvaceti členů původního pedagogického 

kolektivu téměř polovina, další pak zemřeli v průběhu padesáti let existence školy. 

 Těm, kteří postupně nastoupili na místa původních pracovníků a mezi nimiž je i řada 

bývalých žáků, lze jen popřát, aby v příznivějších podmínkách mohli působit se stejným 

zaujetím jako jejich předchůdci a aby na ně žáci i po létech s vděčností vzpomínali. Žádnému 

učiteli a vychovateli se nemůže dostat větší odměny. 

 

 

                                                                                                                    Mgr. Karel Kálal 

                                                                                             ředitel školy v.v. 
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Škola v letech 1991 - 2009 

     

  Ředitelem školy jsem byl na základě konkurzního řízení jmenován od školního roku 1991/92 

ředitelem školského úřadu p. P. Zemanem. Od začátku prázdnin bylo nutné provést určité 

menší úpravy. Tehdejší pionýrskou klubovnu fungující jako skladiště bylo třeba přezdít na 

alespoň malou sborovnu a kabinet pro pedagogické pracovníky, zřídit místnost pro sekretářku 

školy a zřídit místnost pro ředitele a p. zástupkyně. Nábytek na vybavení jsme dostali ze 

zrušených jeslí v parku. Ponechal jsem ve funkci p. R. Blížilovou a p. A. Zibovou. 

 Hlavně ovšem bylo nutné zabezpečit výchovně vzdělávací proces. Pedagogičtí 

pracovníci pro hlavní předměty jako matematika, český jazyk, fyzika a další předměty byli 

připraveni, pro výuku jazyků angličtiny a německého jazyka byli k dispozici hlavně 

rekvalifikovaní učitelé. Takže jsem připravil jednotlivé úvazky a p. zástupkyně sestavily 

rozvrh hodin. Abychom nemuseli směnovat, využili jsme pro dvě třídy prvního stupně 

místnosti v nově vznikající vysoké škole, bývalé budově KSČ. 

 Vzdělávací program „Základní škola“ jsem považoval za vhodný a na 2. stupni jsme 

měli v každém ročníku po jedné matematické třídě. Ty jsme později se vznikajícími 

gymnaziálními třídami od 6. ročníku již nezřizovali a zaměřili jsme se spíše na rozšířenou 

výuku informatiky. K tomu bylo třeba přebudovat počítačovou učebnu v budově „školních 

dílen“, ale zároveň tam ponechat prostor pro výuku cizích jazyků při dělení tříd na skupiny. 

 Menší část rodičů s jednou p. učitelkou projevila zájem o výuku formou tzv. 

Waldorfské školy, ale tento způsob výuky jsme museli brzy ukončit. Další p. učitelka, která 

slíbila pokračovat, totiž po roce od této práce odešla do Č. Budějovic a hlavně při této výuce 

se žáci opožďovali se svými znalostmi za ostatními třídami, a tak většina rodičů volila raději 

výuku ZŠ.  

 Podařilo se nám však ustavit dvě třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné 

výchovy. Domluvili jsme se s p. ředitelkou Základní umělecké školy, mohli jsme využít 

prostory na této škole. Tato rozšířená výuka funguje dodnes, ale protože ZUŠ je vedle 2. ZŠ, 

byly tyto třídy později přiřazeny k této škole. Jak jsem se již zmínil, výuka na naší ZŠ spíše 

inklinovala k technickému směru, bylo třeba tedy postupně zbudovat další a modernější 

počítačovou učebnu na pavilonu 2. stupně a později i malou učebnu na stupni prvním. 

 Do výuky pod názvem Základní škola byl později zařazen systém „Státního 

vzdělávacího programu“, ped. pracovníci zpracovávali do určité míry vlastní osnovy 

v jednotlivých předmětech. Této oblasti se věnovala hlavně p. zástupkyně J. Maxová. Tu jsem 

totiž po odchodu p. Blížilové a p. Zibové do důchodu jmenoval zástupkyní ŘŠ. Je však 

zřejmé, že pro základní školu jsou vhodnější stejné osnovy, jedná se totiž o základní 

vzdělávání a pro talentované žáky v různých oblastech zřizovat předměty s rozšířenou výukou 

či připravit jim co nejvíce možností ve výběru volitelných či nepovinných předmětů. 
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 Žáci se po celou dobu mého působení zapojovali do různých individuálních soutěží – 

olympiád v matematice, fyzice, chemii, českém jazyce a dalších předmětech, a tak úspěšně 

reprezentovali školu v okresních, ale i krajských kolech.  

Nejenom individuální, ale i skupinové sportovní, zdravotnické a další soutěže dělaly naší 

škole dobrou pověst. Žáci totiž kromě vlastních schopností a píle mohli využít znalostí, které 

nabyli ve volitelných předmětech, a nebo v předmětech zaměřujících se tímto směrem. Za 

velmi dobrý počin považuji navazování vztahů mezi prvňáky a deváťáky (při zápisech do ZŠ, 

odpoledních zábavných akcích, akcích pořádaných p. vychovatelkami školní družiny apod.). 

 Nesmím zapomenout ani na vyrovnávací třídu p. Sekyrové, fungující vždy od 1. do 3. 

třídy. Tato forma výuky mnoho žáků se slabšími schopnostmi, či určitým opožděním dovedla 

pak zapojit mezi ostatní žáky. 

 Pokud mám hovořit o pedagogických pracovnících, byl jsem rád, že jsem měl kolem 

sebe odborně zdatné a pracovité učitele, vytvářeli vždy přátelský a kamarádský kolektiv. Já 

jsem se snažil pro ně vytvářet klidné prostředí, nepoužívat zbytečný nátlak a v případě 

potřeby je podržet. Stále si totiž myslím, že takovýmto způsobem se každému lépe pracuje a 

odvádí pak lepší výkon a lepší výsledky. 

 Připomenout musím také p. vychovatelky školní družiny. Jejich péče o děti byla 

ztížená vždy tím, že prostory zdejší školy jsou velikostí omezené a musely být využívány i 

některé třídy. Paní kuchařky pod vedením p. Kuchařové potěšily většinu strávníků jak 

kvalitou jídla, tak přátelským přístupem. Ani bez provozních pracovníků (uklízeček) by škola 

nemohla dobře fungovat. 

 Snažil jsem se, aby práce ve škole směřovala k tomu, že děti mají získat co nejvíce 

vědomostí teoretických, ale i praktických, aby nespoléhaly na to, že se všechno udělá samo. 

Nesnažit se to jen prosedět a odbýt a pak v životě nesvádět eventuální neúspěchy na ty ostatní. 

Získat návyky slušnosti, ohleduplnosti, ale i určité pokory. V této oblasti nestačí jen práce 

pedagogů, školy, musí napomoci rodina, politici, zákonodárci, sdělovací prostředky, vůbec 

společnost. 

 

        Mgr. Václav Kudrna 

ředitel školy v.v. 
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Vzpomínka  

Dovolte mi, abych se i já podělila se zkušenostmi a vzpomínkami na pracoviště, kde 

jsem strávila téměř dvacet let života. Na 3. ZŠ jsem nastoupila ve školním roce 1982/83 jako 

zástupkyně ředitele. Byla to pro mne pocta, protože jsem přišla do kolektivu, který patřil 

k uznávaným a stabilizovaným v okrese, a vybral si mě pan ředitel Karel Kálal, kterého jsem 

si vážila pro jeho moudrost, velkorysost, lásku k dětem, krásný vztah k lidem. Věděl, že 

každému je třeba najít místo podle jeho zájmů, schopností a zkušeností. Byl natolik 

ohleduplný, že nikdy nevytýkal nedostatky, ale povzbuzoval své podřízené spíše chválou 

toho, co se povedlo. 

 Na škole učilo několik metodiků pro jednotlivé předměty, odborné učebny byly na 

svou dobu dobře vybaveny. Metodik musel být dobrým učitelem, číst odborné časopisy, mít 

přehled o osnovách a nových poznatcích ve výchovně vzdělávací práci, psát tzv. pedagogické 

čtení. Díky Daně Kubákové u nás existovaly třídy s rozšířenou výukou matematiky a 

přírodovědných předmětů, kromě toho sportovní třídy zaměřené na lední hokej a vyhlášený 

byl náš pěvecký soubor vedený zkušenou učitelkou Věrou Kadičovou.  

 V této době po mém nástupu nebyla škola ještě oplocena. Takže každý den procházelo 

mezi pavilony spousta lidí od vlakového a autobusového nádraží, a tím si mnozí zkracovali 

cestu do zaměstnání ve městě. Naproti škole bylo dočasně zřízeno prozatímní autobusové 

nádraží, protože se stávající rozšiřovalo, a tak se zvyšovala hlučnost kolem našeho pracoviště. 

Tam, kde měla být postavena tělocvična, stojí zvláštní škola. To, že jsme museli docházet a 

děje se tak dodnes, do tělocvičny TJ Slovan a městské haly, nebylo vůbec jednoduché. Jednak 

se ztrácel při přechodech čas určený ke cvičení, ale další problém byl ještě v tom, že 

tělocvičny 2. ZŠ a SEŠ nestačily počtu hodin, a tak tam docházeli i oni. Každé září byl při 

společném jednání velký boj o každou hodinu. Museli jsme učit tělesnou výchovu od první 

vyučovací hodiny ráno už také z toho důvodu, že jsme byli vždy přeplněná škola a na každou 

vyučovací hodinu museli být dvě – tři třídy mimo školu, protože nestačily odborné učebny. 

Udělat rozvrh hodin byl tedy velký horor. Učilo se i ve cvičné kuchyňce a dílnách, dělené 

hodiny bývaly až odpoledne.  Přesto potíží nikdo nezneužíval a všichni se snažili své 

výchovné a vzdělávací povinnosti plnit co nejlépe. I dnes vidím, že byla radost s takovým 

kolektivem pracovat. Také se nepamatuji, že by někdo z naší školy nespokojený odcházel, 

spíše přicházeli zaměstnanci z jiných pracovišť.  

 Nejsložitější akcí areálu byla výstavba zvláštní školy, neboť její třídy byly umístěny 

v různých částech města a neustále se stěhovaly. Protože oběma školám (naší i zvláštní) by 

nestačila kapacita jídelny, v rámci „akce Z“ musela být rekonstruovaná, aby se do ní vešlo 

více strávníků. Ředitel organizoval rodičovské brigády, protože dokončení přestavby jídelny 

bylo jednou z podmínek otevření ZvŠ. Nakonec se vše podařilo realizovat a vzpomínám si, 

jak kolektiv učitelů drhnul podlahy po malování, myl okna, připravoval nábytek tak, aby 

jídelna byla brzo v provozu. K otevření ZvŠ došlo v roce 1989. Tím byl vyřešen i dlouhodobý 

problém s vytápěním učeben u nás. Dosud naše ústřední topení bylo napojeno na kotelnu 
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sousední učňovské školy. V našich třídách jsme v zimních měsících doslova mrzli při 10-

12°C. Tím se porušovaly předpisy a my si neustále stěžovali na různých místech, ale řešení 

bylo v nedohlednu. Při výstavbě ZvŠ byla teprve postavena kotelna, která začala vytápět i 

naše pavilony.  

 K 30. červnu 1991 odešel ředitel Karel Kálal a na jeho místo byl od školního roku 

1991/92 jmenován učitel z 5. ZŠ Václav Kudrna. S ním došlo k mnohým změnám, zvlášť 

v řídící činnosti i v celkovém ovzduší na škole. Kladem bylo získání právní subjektivity, takže 

byla možnost rozhodovat o různých požadavcích vyučujících i ostatních zaměstnanců, ovšem 

tak, abychom dodrželi finanční limity. Na trhu se objevila spousta nových učebnic a 

pracovních sešitů, pomůcek a školního nábytku. Bylo možno měnit dotace hodin, postupně 

přestaly platit učební osnovy a metodické příručky, protože již neodpovídaly změněným 

požadavkům vývoje. Problém nastal u žáků, kteří přecházeli do jiných škol během školního 

roku, protože často neodpovídaly ani učebnice, ani stavba předmětů a dotace hodin, což byl 

následek celkové liberalizace. Postupně se začalo pracovat se systémem rámcových 

vzdělávacích programů, takže odpovědnost za výsledky je mnohem více svěřena učitelům a 

školám. 

 Velkým úspěchem bylo postavení nových šaten, doplnění a zmodernizování učebny 

výpočetní techniky. O dalších změnách se jistě zmíní bývalý ředitel Václav Kudrna. 

 S tím, jak začaly ubývat třídy, uvolnily se prostory ve škole k dalšímu využití. Došlo i 

ke zrušení místa zástupkyně ředitele pro 1. stupeň. Tuto funkci svědomitě vykonávala až do 

odchodu do důchodu Anděla Zibová. Vážila jsem si její pracovitosti a mnohému jsem se od ní 

naučila. 

 Já odešla do důchodu ve školním roce 2000/2001. Na mé místo byla jmenována 

původně žákyně této školy Jaroslava Maxová. Po odchodu V. Kudrny je novým a současným 

ředitelem školy rovněž bývalý žák Ladislav Chocholouš. Při příchodu do školy, kterou občas 

navštěvuji, mě vždy čeká milé přivítání a celkově změněné ovzduší. Jsem tomu ráda. Tak, jak 

sleduji současnou školskou politiku, čeká učitelský sbor naplňování připravované Strategie 

rozvoje vzdělávací soustavy v ČR do r. 2020, která by měla charakterizovat základní cíle a 

chápat vzdělávací soustavu jako celek. Čas ukáže, na základě výsledků, do jaké míry budou 

tyto změny přínosné a úspěšné. 

 Na závěr přeji vedení školy, všem pedagogickým pracovníkům i ostatním 

zaměstnancům i současným žákům k významnému výročí založení školy mnoho úspěchů, 

tvůrčích sil a do dalších 50 let hodně dobrých učitelů a snaživých žáků. Ti by měli chodit do 

školy rádi a měli by mít pocit, že se tam něco užitečného dovědí. 

 

       Mgr. Růžena Blížilová 
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A tak jsme začínali 

     Na III. základní školu v Jindřichově Hradci jsem nastoupila v první den její existence.  

Vlastně ne v první den, protože nástup byl stanoven mnohem dříve. Škola v těch dnech, to 

byly pouze prázdné místnosti, kde bylo třeba umýt okna, podlahy, nastěhovat nábytek – a to 

byla tehdy první akce učitelů (vlastně učitelek) v této instituci. Že se předávala stavba v této 

podobě, bylo tehdy samozřejmé. 

   To však nebylo všechno. Měla jsem za sebou sedm let působení ve škole ve Strmilově, kde 

všechno běželo jako na drátku, kabinety s pomůckami poskytovaly na tu dobu velmi slušné 

zázemí pro výuku. 

   Teď pro nás po úklidu nastala další etapa činnosti. Rozešli jsme se po hradeckých (a někdy i 

okolních) školách s prosíkem, aby nám poskytly do kabinetu něco ze svých přebytečných 

zásob. V Hradci byly tehdy dvě základní školy.  Jejich vedení se sice snažilo nám vyjít vstříc, 

ale dopadlo to tak, že jsme obdrželi vypelichané vycpaniny, staré prvorepublikové obrazy a 

mapy apod. S tím jsme začínali. 

   Nutno však říci, že po celá počáteční léta jsme museli překonat ještě mnoho dalších 

nedostatků, ale díky neutuchajícímu úsilí vedení školy i sboru se je podařilo v rámci možností 

překonat. 

   První rok jsme učili v jednom pavilonu, protože druhý byl teprve postupně dostavován. 

Nebyl ještě dokončen okruh kolem města, také Jarošovská ulice byla tak hlučná, že někdy 

nebylo ve třídě slyšet vlastního slova. 

   Mám sice kvalifikaci na předměty český jazyk – dějepis – výtvarná výchova, ale během let 

jsem se věnovala hlavně výtvarné výchově. Byla jsem 27 let metodičkou výtvarné výchovy a 

snažila jsem se toho maximálně využít nejen pro sebe, ale i pro všechny učitele výtvarné 

výchovy v okrese. Po několik let jsme pořádali spolu s členy kabinetu výtvarné výchovy  

(Miloš Sotona z Nové Bystřice, Jaroslav Karásek ze Slavonic, Eva Šlechtová z Třeboně) 

kurzy, kde se učitelé seznamovali s různými  výtvarnými  technikami. Mimo to jsme konali 

zájezdy s výtvarnou tématikou, takže jsme poznali např. výrobu keramiky, skla (Chlum u 

Třeboně), navštívili jsme skanzen lidových staveb na Veselém Kopci aj. 

   Myslím, že tato činnost dost obohatila pracovní výsledky v hodinách výtvarné výchovy i ve 

výtvarných kroužcích, což se projevovalo hlavně v úspěších při různých výtvarných soutěžích 

i v jiných oblastech, např. při praktické výuce drhání, grafických technik (hlavně linorytů) i 

při besedách o umění, které byly nedílnou součástí v hodinách výtvarné výchovy. 

    Na škole jsem působila 29 let až do důchodu, takže jsem se téměř považovala také za její  

jedno inventární číslo. 

Mgr. Květa  Nováková  (Kolísková) 
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Pěvecký sbor 

 Pěvecký soubor Pěnice jsem na zdejší škole založila na podzim roku 1962, tedy 

v roce, kdy se začaly vyučovat 6. - 9. ročníky v jednom učebním pavilonu. Kolem bylo ještě 

staveniště. Zpívalo nás jen 20, ale dokázali jsme během jednoho roku nacvičit několik písní 

k slavnostnímu zahájení nového školního roku v září 1963. S otevřením dalšího pavilonu 

přibyli ve škole žáci nižších tříd, zájem o zpěv v souboru rostl.  Členem se mohl stát každý 

zájemce od 4. do 9. ročníku. Podmínkou přijetí byla chuť zpívat a obstát v jednoduché 

přijímací zkoušce. Při výjimečném talentu zpívaly děti i ze 3. třídy. Pravda – některé děti 

čekaly na přijetí 1 – 2 roky, až se jim hlásky „probudily“. Zkoušeli jsme 1x týdně po dvou 

hodinách, před vystoupením nebo soutěží i denně. Brzy si sbor získal uznání veřejnosti i 

odborných porot, na soutěžích dosáhl mnoha ocenění. Zpívali jsme nejen v celkovém 

obsazení (bylo nás až 80), ale i malých seskupeních, podle potřeby pořadatelů. Vybírali jsme 

písně lidové, ze života dětí, skladby našich klasiků i písně populární ve vícehlasých úpravách, 

s doprovodem různých nástrojů i a kapela. Mnozí členové sboru jsou dnes profesionálními 

hudebníky. 

 Účinkovali jsme nejen v J. Hradci a okolí, ale zajížděli s různým programem ke 

spřáteleným sborům po celé republice, na Slovensko i do Rakouska, a to díky pochopení 

vedení školy a finanční podpory SRPŠ. 

 Sbor jsem vedla nepřetržitě přes 40 let, tedy ještě několik roků po odchodu do 

důchodu. Současné vedoucí paní učitelky Irena Daňková a Iva Satrapová jsou 

odchovankyněmi Pěnice. Přeji jim trpělivost a úspěch. 

        Věra Kadičová 

 

 

 

Školní družina 

 Při založení školy v roce 1962 měla školní družina dostatečnou zkušenost s péčí o 

žáky nižšího stupně ZDŠ, neboť fungovala již při národní škole na Zákosteleckém náměstí. 

Tato škola s devíti třídami 1. – 5. postupného ročníku utvořila nižší stupeň nově zřízené        

3. základní devítileté školy a její součástí se stala i školní družina. 

 Měla-li škola pro výuku málo místa, měla ho školní družina pro svou činnost ještě 

méně. Díky iniciativě vedoucí vychovatelky i ostatních pracovnic se podařilo od prvních dnů 

existence nové školy organizovat pro děti zaměstnaných rodičů zajímavou činnost. Bylo však 

nutné využívat i tříd a ostatních školních prostor. 
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 Jak rostl počet žáků na škole, zvětšoval se i počet oddělení školní družiny. 

Z původních tří oddělení vyrostl až na sedm. Vychovatelky školní družiny hrály významnou 

úlohu při experimentálním zavedení celodenního výchovného systému, kdy na nich ležela 

převážně odpovědnost za přípravu žáků na vyučování. Znamenalo to mít přehled o množinové 

matematice, která byla tenkrát těžištěm výuky a orientovat se i v metodice výuky čtení, při 

zachování nutných proporcí tělesné a relaxační činnosti. 

 Školní družina byla vždy iniciativní a těšila se zájmu dětí a důvěře nejen vedení školy, 

ale především rodičů. Bylo to možná i proto, že vychovatelky úzce spolupracovaly s matkami 

dětí, např. ze závodu Lada, které seznamovaly s podmínkami pro mimoškolní aktivity dětí a 

s používanými způsoby pro rekreační a zájmovou činnost i pro přípravu na vyučování. Přitom 

materiální podmínky pro všestrannou a zajímavou práci byly vzhledem k přeplněnosti školy 

dosti svízelné. 

        Marie Urbanová 

 

 

Vzpomínka na hokejové třídy 

 

 Ve školních letech 1981 – 1984 byly na zdejší škole sportovní třídy se zaměřením na 

lední hokej. První dva ročníky byly čistě chlapecké. Třetí rok to byla smíšená třída. 

 Každý ročník měl jiného trenéra. Nejraději vzpomínám na Jaroslava Soukupa. To byl 

táta – máma, trenér i kamarád. Škola byla u něho na prvním místě. I vztahy mezi chlapci byly 

„báječné“. Nepěstoval hvězdy. Pokud je mi známo, většina hochů s úspěchem vystudovala. 

 Práce v těchto třídách byla náročnější. Živí a rychlí kluci nejen v běžném učivu, ale 

jejich zájmy byly mnohem širší. Ale přesto to byla radostná práce. Mnohdy i úsměvná. To 

když mne oslovili trenére – a jelo se bez řečí dál. Nejvíce mne pobavila tato příhoda: při čtení 

jsem se zeptala: „Co je to rolák?“ Padaly různé návrhy, jen ne ten správný. Debatu ukončil 

jeden kluk. „Trenér to musí vědět, vždyť je to holka.“ No uznejte, jaká to byla pochvala. 

  V hradeckém hokeji působí Jaroslav Kocar, který chodil do poslední hokejové třídy. 

Pak byly tyto třídy převedeny na 1. základní školu, protože byla stanovena podmínka, že ve 

vedení školy musí být učitel s aprobací tělesné výchovy. Tato podmínka u nás splněna nebyla. 

 

        Libuše Maxová 
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Péče o talentované a nadané žáky 

 

Péče o talentované a nadané žáky byla vždy středem zájmu převážné většiny 

pedagogického sboru. Kromě žáků s hudebním a výtvarným nadáním se pozornost soustředila 

na ty, kteří měli předpoklady rozšířit si znalosti nad rámec učebních osnov v matematice a 

přírodních vědách. 

 Po ukončení programu tzv. vnější diferenciace, rozdělující děti do studijních a 

praktických tříd, hledala škola cesty, jak podpořit zájem o technické a přírodovědné předměty. 

Podmínkou bylo slušné vybavení kabinetů pomůckami, což naše škola splňovala, a zájem 

pedagogů o tuto činnost. Fotodokumentace z té doby ukazuje, s jakým nadšením především 

chlapci v elektrotechnickém kroužku „tvořili“ svá první zapojení a jak v rámci spolupráce 

s podnikem OSS programovali první kroky na počítačích. 

 Zvláštní pozornost byla věnována matematice. Od školního roku 1970/71 byl zaveden 

dvouhodinový předmět  „Cvičení z matematiky“, do něhož bylo každoročně zapsáno 20 -  25  

žáků. Pracovalo se podle osnov předmětu, ale bylo i dostatek času pro uplatnění 

individuálních zájmů dětí. Pokud z organizačních nebo finančních  důvodů nebylo možno     

tento předmět otevřít, vždy měli žáci možnost navštěvovat matematické kroužky. Tato trvalá 

péče o talenty se projevovala v úspěšné účasti v žákovských matematických soutěžích, 

zejména v Matematické olympiádě a Fyzikální olympiádě. 

 Od začátku školního roku 1987/88 byla otevřena třída s rozšířenou výukou 

matematiky a přírodovědných předmětů. Z přihlášených žáků bylo vybráno 25 zájemců, kteří 

nejlépe uspěli u přijímací zkoušky. Výuka probíhala podle rozšířených osnov matematiky 

s šestihodinovou dotací matematiky týdně. Kromě prohlubování základních matematických 

dovedností nabízely osnovy rozvoj logického a kombinačního myšlení, rozvoj prostorové 

představivosti, aplikaci matematiky v praxi apod. 

 Po čtyřech letech opouštělo naši školu 25 žáků, kteří z matematiky i při rozšíření učiva 

a zvýšených požadavcích měli jedničky nebo nejhůře dvojky. To, co se naučili navíc, jim 

pomohlo v následném studiu a přispělo k dalšímu uplatnění schopností a talentů.     

 

 

Mgr. Danuše Kubáková                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Dopravní soutěž 

Milí přátelé, chci Vám něco málo vyprávět o dopravní soutěži, která má u nás 

dlouholetou tradici. Měl jsem po vojně a nastoupil  na naši školu. Hned první rok jsem zdědil 

po paní učitelce Kruntorádové dopravní soutěž. To se psal rok 1986. Do poloviny 

devadesátých let jsem vytipoval mezi mladšími a staršími žáky vždy smíšenou šestici a 

účastnili jsme se okresního kola této soutěže. Vždy bez valného umístění. Soutěž je podle 

mého názoru náročná ve své různorodosti. Vždyť závodník prokazuje znalost pravidel 

silničního provozu, zdravovědy, svůj um ukáže v jízdě zručnosti na kole přes různé překážky 

a jede buď po dopravním hřišti nebo ve městě za plného provozu stanovenou trasu. Někdy 

kolem roku 1996 se to stalo. Měl jsem štěstí na výběr závodníků a oni jako vždy bez přípravy 

byli najednou v první polovině výsledkové listiny. Řekl jsem si, že pro lepší umístění 

v příštím roce udělám během školního roku přípravu. Začal jsem s dětmi vypracovávat testy 

z pravidel silničního provozu, zval jsem pracovníky červeného kříže, aby nás zdokonalovali 

ve zdravovědě a začal jsem si půjčovat z dopravního hřiště překážkovou dráhu pro jízdu 

zručnosti. A lepší výsledky přicházely. V letech 1997 až 2003 jsme pravidelně obsazovali 

čtvrtá, třetí i druhá místa v okrese. A v téhle době se staly ještě dvě velmi důležité věci. 

Tehdejší pan ředitel Kudrna zařadil mezi volitelné předměty v šestém ročníku 

dopravní výchovu. Znamenalo to velké plus, neboť jsem během celého školního roku mohl 

působit na žáky, kteří pak na jaře lépe závodili v dopravní soutěži. A druhou věcí bylo 

vyrobení vlastních překážek pro jízdu zručnosti. Od té doby jsme mohli jízdu trénovat ve 

školním areálu. A naši žáci získávali lepší a lepší umístění. Najednou jsme začali vyhrávat 

okresní kola. Jenže v krajských kolech, kde jsme byli nováčky, jsme padali na spodek 

výsledkových tabulek. Samotná účast v kraji byla pro mě i šikovné žáky další motivací, jak 

v kraji uspět a jak ho třeba i vyhrát. 

A opravdu, přišly skvělé roky. Najednou jsme byli v letech 2007 až 2011 v kraji vždy 

na bedně. Úplně nádherný byl rok 2010, kdy jsme kraj historicky zatím poprvé vyhráli. Náš 

postup do národního finále, kde soutěžilo třináct krajů republiky plus Praha, byl více než 

sympatický. Naši žáci obsadili pěkné deváté místo a rozhodně nezklamali. Dnes už vím, že 

probojovat se do národního finále jde a že se šikovnými závodníky to jde i zopakovat. Vždyť 

po úspěších našich žáků, hlavně v posledních pěti letech, přibude do školní garáže další nové 

jízdní kolo. Máme jich už sedm. Samozřejmě nám pomáhají při tréninku jízdy na překážkové 

dráze. 

Myslím si za ty dlouhé roky, že soutěž pro děti má veliký smysl. Naučí se pro život 

spoustu užitečných dovedností. A nesporné úspěchy posledních let mě zdravě burcují 

k dosažení dalších národních umístění. Chtěl bych ještě touto cestou poděkovat všem třem 

ředitelům, panu Kálalovi, panu Kudrnovi a panu Chocholoušovi. Každý se dílem zasloužil o 

to, aby dopravní soutěž na naší škole byla vidět. 

Mgr. Milan Holický 
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Vzpomínka po 50 letech 

 

 Skončily prázdniny a začal nový školní rok. Děti jsou opět plné dojmů a zážitků. 

V mnohých třídách budou i noví žáci. Někde se změní i kolektivy, jinde učitelé a vychovatelé. 

Nejstarší žáci už sedí v úplně jiné škole, někteří i v jiném městě. Ale určitě budou vše nové 

srovnávat s naší „základkou“. I oni budou vyprávět v nové skupině o dobrých i horších 

zážitcích na své dřívější škole. 

 Já vzpomínám jako oni, ale mám ve vzpomínkách delší čas. Psal se rok 1964, kdy 

jsem s trémou otevřela dveře své první třídy a viděla jsem vykulené oči mých žáčků, spousty 

nových učebnic a sešitů. Pod terasou pavilonů kvetla skalka a uprostřed trávníků byly řady 

keřových růží. Vše je dnes jinak. Zástavba pro pohodlí dětí část krásného prostoru 

zlikvidovala. Mě po padesátiletém působení zůstala krabice se spoustou fotografií. Některé 

černobílé, většina již barevných. Fotografie občas řadím a podle let vybírám ty, které budou 

aktuální na setkání s těmi, kteří se znovu chtějí setkat. Připomíná se mi spousta zážitků a 

výroků, které tenkrát děti nepovažovaly za důležité, ale nyní nás některé pobaví a mnozí 

mnohé věci dodatečně odtajní. Na fotce jsou malí, velcí, hubeňouři, šikulkové i nešikové. 

Většina z těchto svých vlastností vyrostla nebo zmoudřela a u mnohých žasneme, jaké změny 

jejich život dokázal. Co dělají? Třeba ředitele právě naší školy nebo učitele tamtéž. Mohu 

jmenovat i slavné sportovce, dnes vzorné lékaře jindřichohradecké nemocnice, ale nechybí ani 

slavní zpěváci, hudebníci, chemici nebo televizní a rozhlasoví hlasatelé.  

 Všichni vzpomínají na výuku, která neměla ani „zázračné tabule“ a počítače, ale díky 

různým konstrukcím učebních pomůcek, říkanek a mnemotechnických zlepšováků se natrvalo 

vzpomíná např. na římské číslice, vyjmenovaná slova, ostrovy a státy. 

 A tak dnes k důležitému výročí si většina lidí všimne i toho, že škola je 

reprezentativní, počínaje vybavením učeben, šaten a ostatních vnitřních částí. Má novou 

fasádu, plot a malý sportovní parčík. 

 Mně nezbývá, než popřát vedení školy, jejím zaměstnancům a dětem hodně dalších 

úspěchů. Žákům mnoho vědomostí, které jim škola dávala, dává a ještě mnoho generací dávat  

bude.  Aby škola připravovala další vzdělané lidi, kteří se i z cizích zemí, vzdálených bydlišť 

a pracovišť budou vracet zpět. Přijdou nás informovat o svých životních cestách, úspěších i 

problémech a nezapomenou se i jinde pochlubit tím, že jsou „hradečáci ze trojky“. 

         

Mgr. Hana Kruntorádová 
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Návraty 

 

      Jsou cesty tam a jsou cesty zpátky. Která je krásnější? Cesta tam je cesta do neznáma, za 

každým rohem je něco nového, každá zatáčka odhaluje napínavé dobrodružství. Cesta zpátky 

je zato známá, víš, co se kde skrývá, znáš kamínky, z kterých se skládá a cíl, na který se těšíš. 

     Má cesta tu začala, když mně na krku visela perníková medaile s velikou cukrovou 

jedničkou, kterou mi dala p. učitelka Houserová. Všichni se mě ptali, jestli se těším, neuměla 

jsem pravdivě odpovědět, neznala jsem tu cestu ani lidi, kteří mě na ní mají provázet. Dodnes 

si pamatuji některé kopečky a kopce, které jsem musela překonat, ale i podané ruce, které 

pomáhaly. 

     U p. učitelky Schánilcové jsem si prvně hrála na učitelku a diktovala spolužákům svůj 

první diktát, jak dopadl, už nevím. Vzpomínám na divadlo, které jsme hráli s p. učitelem 

Nekutem, v zákulisí jsem dostala od spolužáka svoji první pusu. A na p. učitelku Šaškovou, 

jak nám říkala: „Papír snese všechno, pište, pište, pište!“  Byly i slzičky, když byl kopec příliš 

strmý a nemohla jsem ho úspěšně zdolat. Dnes už vím, co je embargo, pane učiteli Kušto. Už 

by mě plačící nemusela utěšovat p. učitelka Dejmková. A tu Manon Lescaut jsem opravdu 

zpaměti uměla, jenom jsem se styděla s ní najednou před všemi vystoupit.  

     Cesty jsou klikaté, spojují se a zase rozcházejí, a tak se s mnohými, pokud nejsou už 

v učitelském nebi, potkáváme. 

     Má cesta se najednou stočila zpět. Chodby a třídy, které byly kdysi veliké, jsou najednou 

menší, vypadají jaksi důvěrně známé, hele tady jsem seděla, ale dnes mám místo před tabulí. 

Do  tohoto kabinetu jsem se něco nachodila na přestávkové diskuse za p. učitelem Nekutem a 

Kuštou. 

Jak to tenkrát mohli vydržet? Dnes je tu jen sklad pomůcek na chemii. A nostalgie 

přichází…a čas jako by se vracel. Ale  já zde začínám novou cestu a je stejně krásná, i když 

lopotná, jak tehdy. 

Mám v ní jen jiné místo, jsem tu teď já, abych podávala ruce a pomáhala překonávat kopce a 

kopečky. A tak se stále těším na malé dětské ručičky, které se s důvěrou obracejí tak jako já 

kdysi.  

 

 

                                                                   Mgr. Jaroslava Maxová,                                                                         

                                                                       bývalá žákyně a současná učitelka 
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Zamyšlení 

Musím se přiznat, že návrh, abych napsal pár řádek o III. ZŠ v Jindřichově Hradci, 

kterou jsem navštěvoval v letech 1972-1980, a to u příležitosti jejího 50. výročí vzniku, u mě 

vzbudil radost i rozpaky. Radost z toho, že jsem byl jako jeden z mála tisíců absolventů 

osloven. Rozpaky pak z toho, zda najdu po 40 letech odpovídající slova, abych svoji reflexi 

této relativně dávné doby správně vyjádřil. Období, kdy jsem navštěvoval III. ZŠ, vnímám 

jako velmi radostné a spokojené období relativně bezstarostného dětství. Zřejmě v té době pro 

mne existovala i nějaká negativa, resp. věci, které jsem takto jako dítě vnímal, ale vzhledem 

k naprosto převažujícím kladným podnětům a pocitům tato případná negativa zcela zavál čas.  

Mé vzpomínky z doby navštěvování základní školy patří samozřejmě mým 

spolužákům, kamarádům, prostě kolektivu vrstevníků, s nimiž jsem vyrůstal, hrál si a sdílel 

všední radosti a starosti školní i mimoškolní.  Stejně tak patří mé vzpomínky na tuto dobu 

učitelům, kteří mě společně s rodiči formovali a připravovali na další život. Nemohu zde 

nevzpomenout svoji učitelku z 1.-3. třídy, paní Vonkovou, která mě bezpečně provedla 

prvními školními krůčky, a tím se nezapomenutelně vryla do mé paměti. Na druhém stupni 

základní školy pak v mé paměti zcela vyčnívají dvě jména – paní učitelka Kubáková a pan 

učitel Vejvara. Byli to právě tito pedagogové, kteří ve mně odhalili mé přirozené vlohy pro 

matematiku a fyziku, ale i pro chemii a přírodní vědy jako takové. Obecně platí staré, ale ne 

zastaralé přísloví „kdo nehoří, nezapálí“. A byli to právě paní učitelka Kubáková a pan učitel 

Vejvara, kteří nejenom, že „hořeli“, ale rozpoznali správně moje přirozené vlohy a podařilo se 

jim je „zapálit“ a dále rozvíjet. Tímto, z pedagogického hlediska jistě velmi dobrým krokem, 

tak předurčili či nasměrovali mé další vzdělávání. Skutečnost, že zde explicitně zmiňuji právě 

tyto dva pedagogy, je pochopitelná, neboť ve mně rozvíjeli právě ty oblasti mé osobnosti, 

které mě bavily a pro něž snad mám i přirozený talent. Neznamená to však, že by mé 

vzpomínky a poděkování nepatřily i dalším učitelům a učitelkám základní školy. Škola byla, 

je a bude vždy jakýmsi „živým“ organismem, tvořeným základními kameny – učiteli, kteří 

společně a nerozdílně tvoří právě tento, ve svém smyslu jedinečný fenomén. Za všechny 

ostatní učitele bych zde mohl ještě jmenovat například paní učitelku Kadičovou, která mě 

v hudební výchově provázela (s drobnou přestávkou) od 1. do 8. třídy základní školy. Z této 

paní učitelky rovněž vyzařovala láska k předmětu, který učí, i ona v přeneseném slova smyslu 

„hořela“ a snažila se „zapálit“ i ostatní. V mém případě se jí to samozřejmě nemohlo povést, 

neboť pro tento umělecký obor nemám žádné vlohy (nemám hlas ani sluch), ale přesto jsem 

na ní obdivoval její zápal i snahu (v mém případě marnou). A právě tento zápal či snaha mi 

rovněž v dalším životě byli jakýmsi vzorem či příkladem.  

Je pravda, že jsem ve svém životě vystudoval něco, co jsem prakticky nikdy aktivně 

nedělal, ale to není v žádném případě důvod si myslet, že to, co jsem se učil a studoval, byla 

jakási „ztráta času“. Při každém studiu si musíte do své aktivní paměti osvojit mnoho 

faktických poznatků, které, pokud je dále aktivně nepoužíváte, stejně zapomenete, ale to není 

podstatné. Osvojení si faktických poznatků do aktivní paměti je naprosto nezbytnou 

podmínkou pro to, aby se tyto poznatky daly myšlením propojovat a vytvářet tak s jejich 

použitím různé další hypotézy, názory či závěry, tj. jsou nezbytné pro osvojení si a rozvíjení 

metodologie myšlení. A právě tato metodologie myšlení je to nejcennější, co si z každé školy 
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do života odnášíme, nikdy to nezapomeneme (jen rozvíjíme) a stále to používáme. Na tomto 

místě mi tak nezbývá než poděkovat  III.ZŠ v Jindřichově Hradci, že mi k tomuto rozvoji dala 

velmi kvalitní základ. 

Takto bych mohl pokračovat dál a dál, ale vím, že každý takovýto příspěvek má svůj 

reálný význam výlučně tehdy, když si jej někdo přečte, a pravděpodobnost, že se tak stane, 

exponenciálně klesá s jeho délkou. Takže snad na závěr mi dovolte, abych vyslovil své přání 

III. ZŠ v Jindřichově Hradci k jejím 50. narozeninám: 

Nepodléhejte příliš módním trendům. Pomněte na  to, že základním objektem 

pedagogického působení je lidský mozek, který se vyvíjel desetitisíce let. Moderní 

pedagogika, pokud za jejího zakladatele považujeme J. A. Komenského, je tu stovky let a za 

tuto dobu se lidský mozek opravdu nijak fyziologicky nezměnil. Není proto žádný 

fundamentální důvod, aby se nějak razantně a často měnila pedagogika nebo její základní 

nástroje. Samozřejmě jednotlivé poznatky se za tyto stovky let bouřlivě kvantitativně i 

kvalitativně měnily a exponenciálně přibývaly, ale tyto poznatky náš mozek a jeho fungování 

(včetně jeho schopnosti učit se a myslet) nikterak nezměnily. Nebojte se, „byť nemoderně,“ 

trvat u svých žáků na zapamatování si většího množství ať již jakýchkoliv faktických 

poznatků, je to nutná podmínka pro rozvoj myšlení a pro vytvoření jeho, tak potřebné a pro 

život nezbytné, metodologie. 

Přeji Vám všem klid na práci, hodně učitelů, kteří by „hořeli“ a hodně žáků, které se 

jim podaří „zapálit“. 

Váš bývalý žák 

RNDr. Petr Marsa, MBA, LLM 

Absolvent matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor jaderná fyzika, zaměření 

fyzika atomového jádra 

Předseda představenstva Fio holding a.s., jediného akcionáře společnosti Fio banka, a.s. 

Místopředseda dozorčí rady a ovládající osoba Fio banka, a.s. 

Člen dozorčí rady RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 

Prokurista a ovládající osoba Družstevní záložny Kredit 

Předseda dozorčí rady Variel a.s. 

Předseda dozorčí rady KPS Metal a.s. 

Předseda prezidia asociace družstevních záložen 

Člen Výboru pro finanční trh (poradní orgán bankovní rady ČNB – zvolen Rozpočtovým 

výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR). 

V Praze dne 9. října 2012 



 

1963-2013 / 50 let Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 

ALMANACH 2012 Stránka 26 

 

 

Vzpomínky nedávno minulé 

 

      V letech 1993-2002 jsem absolvoval povinnou školní docházku na 3. Základní škole v 

Jindřichově Hradci, jež oslavuje 50 let své existence.  Ani nemusím příliš vzpomínat a dlouze 

hledat v paměti dobu, kdy jsem poprvé usednul do lavice 1. A pod vedením paní učitelky 

Hany Binderové, která s námi prožila první roky našich školních povinností. Shrnu-li naše 

úvodní léta na prvním stupni, musím konstatovat, že z paní učitelky jsem asi jako každý 

nováček na základní škole měl obrovský respekt, ale přitom se jí z nás nikdo nebál a mile nás 

provedla prvními léty, kdy nás naučila povinnostem, respektování řádu a rozvíjela v nás 

logické a abstraktní myšlení, naučili jsme se vyjadřovat jak se žákům základní školy patří. Od 

třetí třídy na učitelské křeslo usedla paní Věra Havlová, nyní Slámová, která záhy odešla na 

mateřskou dovolenou. Její pozici nahradil vynikající kantor Josef Vichr, se kterým jsme 

neměli žádnou zápornou zkušenost. Poprvé jsme si v životě připadali jako kolegové. Přístup 

pana učitele Vichra byl jedinečný. Velmi vzpomínám na jeho orientační zkoušení v lavici 

zhruba půlky třídy a jeho salvu „pětek“ za špatnou odpověď, která se zapisovala pouze do 

žákovské knížky, ale přitom nás motivovala k poctivé přípravě na většinu z hodin... Naše 

jinak všední dny pravidelně zpestřoval každé ráno hrou na harmoniku a zpěvem lidových 

písní, dále společnou snídaní zakoupeného sýru, velkým množstvím poznávacích exkurzí, 

výletů a mimořádně lidským přístupem. Troufám si tvrdit za všechny mé spolužáky, že pan 

učitel Vichr byl námi považován za jednoho z nejlepších kantorů na naší základní škole.  

 Druhý stupeň byl jistě pro všechny pedagogy poněkud náročnější kvůli velké 

rozmanitosti našeho kolektivu. Začala nám puberta, potřebovali jsme mít pravdu za všech 

okolností, v našich očích nám nikdo nerozuměl a většina učitelů podle nás upřednostňovala a 

dávala nám za vzor vedlejší třídu, takzvané „béčáky“... Celý druhý stupeň s námi prožívala 

dlouhé roky naše třídní učitelka, češtinářka, paní Marie Haneflová. Byla to přísná, ale 

spravedlivá učitelka a prožívala s námi všechny výlety, ale i starosti a krušné chvíle. Snažila 

se z nás vychovat lidi a nakonec za nás vždy „vyžehlila“ všechny nepříjemnosti a společně 

nám s Milanem Holickým, naším matikářem, doslova natloukli do hlavy nezbytné vědomosti 

k přijímacím zkouškám na střední školy. Oba dva s námi vždy hráli fair play, přesto jsme je 

vždy dokázali překvapit něčím novým, originálním, nečekaným, typickým pro naši třídu.      

3. ZŠ však má spoustu dalších kantorů, které jsme měli možnost poznat, například vyhlášené 

a i mimo školu všude známé Pavla Vejvaru a Karla Slámu. Řekl bych, že oba dva jsou 

typickou ikonkou, která dotváří krásný obraz naší 3. ZŠ. Při jejich předmětech, jako je pro 

většinu nezáživná fyzika a chemie, jsme se opravdu velmi pobavili a jejich činy, fóry, styl 

výuky navždy zůstane v našich myslích. Na naší výchově a výuce se dále podíleli kantoři, 

jako například Jana Marsová, Věra Hurychová a její zajímavé projekty a diskuze v občanské 

výchově, legendární Věra Kadičová s hudební výchovou, hodiny tělocviku s Radkem 

Hrbkem, později Petrou Zíkovou, paní učitelka Bicencová, Hándlová a Korandová. Těm všem 

patří velké díky. 
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 3. Základní škola v Jindřichově Hradci nás naučila slušnému chování, napravila naše 

zlozvyky, prožili jsme zde dětství, pubertu a částečně i dospělost po boku výborných lidí, 

kteří opravdu měli zájem na tom, abychom byli dobrými absolventy připraveni pro život. 

Naše základní škola nám dala opravdu více než životní základy, měli jsme možnost studovat v 

příjemném prostředí, které napomohlo vytvořit sociální vazby na celý život. Ze základní školy 

mám většinu nejlepších kamarádů, na které se mohu kdykoliv spolehnout a pravidelně se 

scházíme, i když se mnoho lidí nachází spoustu kilometrů od Jindřichova Hradce. Jsme 

inženýři, doktoři, magistři, bakaláři, kadeřníci, učitelé, prodavači, ale i přes tuto velkou 

rozmanitost profesí je právě 3. ZŠ místem, které nás spojuje. Myslím, že budu mluvit za 

všechny, když si dovolím tvrdit, že bychom zřejmě všichni, kteří zůstali žít v Jindřichově 

Hradci, rádi viděli studovat naše děti na této škole. V čele s panem ředitelem Chocholoušem 

jsme svědky rozkvětu, modernizace a prestiže 3. ZŠ, což potvrzuje i fakt, že letos několik dětí 

nemohlo být přijato do prvních tříd pro velký zájem. 

     

         MUDr. Jakub Jan Hájek 

 

 

 

Ohlédnutí za školními léty 

 

Když jsem byl požádán, abych napsal příspěvek do tohoto almanachu, který vychází 

k 50. výročí založení 3. základní školy, byl jsem na jednu stranu velmi potěšen. Na druhou 

stranu jsem si uvědomil, že se nejedná o žádný jednoduchý úkol, neboť obsáhnout celou řadu 

zážitků a vzpomínek na tuto školu a shrnout je do krátkého příspěvku, bude nelehký úkol. 

Základní školu v Jarošovské ulici jsem začal navštěvovat ve školním roce 1980/1981 a 

ukončil ji ve školním roce 1987/1988. Mou první paní učitelkou, která nás naučila během 

první a druhé třídy číst, psát, počítat a také mnoho dalších dovedností, byla paní učitelka Hana 

Binderová. Poté, jelikož jsem hrál hokej, přišli noví spolužáci – moji spoluhráči a utvořili 

jsme na této škole poslední hokejovou třídu. Nutno podotknout, že vzhledem k tomu, že nás 

chlapců bylo ve třídě pouze sedmnáct, tak zbývající polovinu tvořily naše spolužačky a my si 

díky nim zachovali trochu slušnosti a naučili se chovat k dívkám. Tyto další roky nás školním 

životem provázela paní učitelka Macková a nezapomenutelná paní učitelka Libuše Maxová, 

která mimo školních aktivit měla pochopení a zájem o naši mimoškolní činnost spočívající 

v hraní ledního hokeje. Poté následoval přechod na druhý stupeň, a s tím jsme poznali celou 

řadu nových učitelů, zejména pak třídní učitelku paní Květu Novákovou resp. tehdy ještě paní 

Kolískovou. Málokdo z nás by si nevzpomněl na hodiny zeměpisu s paní učitelkou Hanou 

Kruntorádovou, fyziky s panem učitelem Pavlem Vejvarou, ruského jazyka s paní učitelkou 

Růženou Blížilovou a matematiky s paní Růženou Korandovou a mnoho dalších. Zároveň se 
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v té době začali postupně ve škole objevovat, ať již na praxi při studiích či jako noví učitelé 

pan učitel Karel Sláma či pan učitel Milan Holický. Taktéž nesmím opomenout paní 

vychovatelky ze školní družiny, jako např. paní vychovatelku Zdenu Filáčkovou. Určitě jsem 

ve svém vzpomínání nemohl jmenovat všechny naše učitele, ale touto cestou bych jim všem 

chtěl poděkovat za vše, co nás naučili a připravili na strasti a slasti budoucího života. 

 Závěrem bych chtěl popřát celé škole k tak významnému výročí mnoho dětí, kteří 

budou zlobit maximálně tak,  jako jsme zlobili my a celému učitelskému sboru hodně zdraví a 

štěstí a pevné nervy, a to jak v pracovním, tak i osobním životě a zároveň celé škole hodně 

peněz na potřebný rozvoj a modernizaci tohoto školního areálu, který bohužel nemohl a nebyl 

dostaven dle původních představ při zahajování provozu této školy.  

 

   Ing. Vladislav Svoboda, 

 prokurista firmy ARSTAV J. Hradec 
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Obrazová  minipříloha 
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