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Dostáváte do rukou publikaci „Almanach ZŠ Hlohovec“, vypracovaný 
v rámci 100. výročí otevření budovy základní školy. Publikace zachy� la 
vývoj založení školy od roku 1912 až do současnos� , do roku 2012. Přejeme 
Vám všem, přátelé, abyste si publikaci se zájmem přečetli a mnozí z Vás tak 
zavzpomínali na svá školní léta strávená v hlohoveckých lavicích.

      

Naše školní veverka

Každému z nás se občas stává,
i když běžně pozor dává,
že kouká z oken školy ven
a vzdychá, jak je krásný den.

Před školou stará lípa stojí         
a z ní, den co den,                      
veverka, co se lidí málo bojí,     
pokukuje do oken.                      

V koruně starého stromu            
blízko rybníka,                           
tam domeček má, věřte tomu,    
často tam to� ž u� ká.                  

Každé ráno brzy vstává,             
kožíšek si nečechrává,               
a za malou chvilinku,                 
běží si pro svačinku.                  

Má to kousek do zahrad,            
přes silnici, a pak kolem kostela.
Jenom musí pozor dát,               
aby nevběhla někomu pod kola.

Jablíčko či oříšek,
najde si v polích hravě.
Jí opravdu velmi zdravě
ten rezavý kožíšek.
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Když už bříško plné má,
na lípu se vyšplhá.
Ve větvích si poskakuje,
za� mco nás ma� ka sužuje.

O desáté s velkým křikem
vyběhneme na zahradu,
veverka se krčí za keříkem,
tuší zradu.

„Veverka!“ zvolal kdosi tenkým hláskem,
všichni běží směrem k ní,
ona však zamává jen ocáskem:
„Zda-li mě někdo dohoní?“

Že se tomu věřit nechce?
Tak přijďte k nám do Hlohovce.
Veverka je náš kamarád,
u nás ji má každý rád.

                                           Pavla Kurková, 4.ročník

Báseň věnovala autorka nám všem a v literární 
soutěži Zelené pero Jaromíra Tomečka, kterou 
vyhlašuje Centrum ekologické výchovy Pálava 
v Mikulově vyhrála 1.místo v kategorii poezie. 
Posuďte prosím sami, jak se jí práce podařila. 
Veverka je opravdu velká školní kamarádka, 
pobíhající neustále na prostranství před budovou 
školy. Školní veverka se tak stala námětem pro 
tema� ku předešlého školního roku s názvem 
„Kamarádský rok“. Ten letošní školní rok 
2012/2013 nese s sebou název „Jubilejní rok“ 
plný oslav a předsevze� .
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
Ve kterém roce oslaví naše škola 100 let trvání? To byl jeden z prvních 

početních úkolů, na který si jako malá žačka vzpomínám. Nápovědou byl 
letopočet zobrazený v průčelí hlohovecké školy, a tak byl výsledek nasnadě. 
Konečně jsme se tedy dočkali.

Otevření nové pě� třídní školy v říjnu 1912 bylo pro malou obec vel-
kým úspěchem, o to větším, že mu předcházely drama� cké událos� . Škola 
v Hlohovci byla již od svého založení jednou z nejdůležitějších součás�  života 
a rozvoje obce. Po celé období její existence byl duševní potenciál učitelů 
působících na malé venkovské škole významným faktorem ovlivňujícím spo-
lečenské a kulturní dění v Hlohovci. 

Sto let od dokončení pě� třídní budovy hlohovecké školy je bezespo-
ru významné jubileum, které stojí za připomenu�  a krátkou bilanci toho-
to dlouhého období. K tomu slouží i tento almanach, kde nám jeho autoři 
oživují událos�  uplynulého stole�  spojené bytostně s naší školou. Při jeho 
četbě si uvědomíme, kolik zásluh měla řada lidí působících na naší škole a 
jejich podíl na rozvoji školy a celé obce. 

Chci při této jubilejní příležitos�  všem učitelům i ostatním pracovníkům 
školy za jejich úsilí poděkovat. Také chci popřát současnému personálu školy 
hodně zdaru při výchově hlohovecké školní mládeže, ať se jim náročná práce 
při otevírání nových obzorů těm nejmladším daří stále úspěšně. 

Závěrem patří poděkování za obětavost všem, kteří mají velký podíl na 
vydání tohoto almanachu.

               RNDr. Marie Michalicová, starostka obce Hlohovec
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 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
„Neučíme se pro školu, ale pro život“

Seneca

Tato moudrá slova nejlépe vys� hují školní vzdělávací program 

současné hlohovecké základní školy, která v letošním roce 2012 slaví své 

velké jubileum, 100. výročí otevření budovy školy na ulici Dolní konec 239. 

Stojíme na počátku „společnos�  vědění“, společnos� , která 

vyžaduje celoživotní učení – vzdělávání všech věkových skupin od kolébky 

až do vysokého věku. „Škola, brána vědění“ jako název našeho školního 

vzdělávacího programu naznačuje dlouhou pouť, na kterou se vydává každý 

žák po absolvování prvních pě�  let základní školní docházky v naší škole. 

Chceme, aby od nás odcházel dostatečně mo� vován pro celoživotní učení 

a vyzbrojen takovými klíčovými kompetencemi, dovednostmi a znalostmi, 

které bude moci využívat a dále rozvíjet. 

Dalším požadavkem „společnos�  vědění“ je poskytnu�  takového 

vzdělání, na kterém se dá stavět po celý život. Proto je cílem našeho snažení 

nabízet dětem co nejkvalitnější vzdělání, které chápeme nejen jako přípravu 

na přechod na 2. stupeň ZŠ či víceletá gymnázia, ale především jako přípravu 

žáka na jeho budoucí povolání, přípravu na jeho budoucí život. Chceme, 

aby pojmy pracovitost a píle, svědomitost a zodpovědnost, sebeúcta, 

ohleduplnost a vzájemná spolupráce, láska a přátelství, dobré mezilidské 
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vztahy i zdravý životní styl nebyly jen pouhými frázemi, ale závaznými 

životními normami. Chceme, aby z naší školy vycházeli žáci vzdělaní, čestní a 

pracovi� , tedy dobře připraveni do života. 

Zájem rodičů i dě�  o naši tvůrčí malou venkovskou školu naznačuje, 

že naše cesta je správná. Nelze se ovšem zastavit, je třeba jít dál, bilancovat, 

zamýšlet se a uvažovat o budoucích perspek� vách. Věřím, že škola bude mít 

i v budoucnu dostatek pedagogických osobnos�  a kvalitní učitelský sbor, 

schopný realizovat všechny potřebné změny a hlavně dostatek místních 

žáků. Veškeré úspěchy, kterých škola dosáhla, jsou výsledkem poc� vé 

a tvůrčí práce bývalých i současných pedagogů, ale i žáků, kteří šíří její dobré 

jméno a spoluvytváří její tradici. Jim všem proto patří uznání a poděkování. 

Neopomeňme však poděkovat ostatním nepedagogickým zaměstnancům, 

bez jejichž každodenní práce by život školy nebyl možný. Poděkování náleží 

i rodičům našich žáků, zřizovateli, který nás maximálně podporuje, krajskému 

úřadu, spolupracovníkům z ins� tucí, fi rem i podniků, zkrátka všem, kteří jako 

opravdoví přátelé školy nezištně pomáhají škole svými radami či fi nančními 

prostředky.

Popřejme škole k jejím 100. narozeninám vzdělané a obětavé učitele, 

aby svou moudros� , láskou a trpělivos�  vychovávali zvídavé a vnímavé žáky 

s touhou po poznání a vědění.

Mgr. Hana Sítková, ředitelka školy
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HISTORIE ŠKOLSTVÍ

Historie školství v obci za starých časů rakouského mocnářství 

     V roce 1771 měla naše obec asi 78 usedlos� , 105 rodin a 416 obyvatel. 

Usedlos�  byly postaveny z vepřovic, střechy byly kryté palachem nebo slámou. 

V roce 1800 to bylo 87 usedlos� , tvořily ulici, která si zachovala dodnes svůj 

původní název - Dědina. Dě�  tenkrát bývalo hodně, proto v roce 1812 bylo 

nařízeno, jak se píše v Hlohovecké pamětní knize z r. 1846, „Aby se v této 

obci Lohovské od vrchnos�  nákladem škola postavila, což se i také stalo.“ 

A tak byla zřízena vůbec první škola v historii obce Hlohovce (nynější č. p. 97) 

v Šulaperku. Prvním za� mním učitelem byl preceptor Georg (Jiří) Masaryk. 

Po něm byl od roku 1814 ustanoven rektor Franc Adam, který však roku 

1822 odchází pryč a na jeho místo nastoupil první zkušený učitel, rektor 

Johan Strnad, později mu vypomáhá podučitel Pauschek. Po smr�  Johana 

Strnada roku 1869 byl ustanoven do Hlohovce učitel Antonín Podloučka, 

který působil na zdejší škole až do roku 1878, po něm pak nadučitel Ignác 

Josef Berka. Protože se počet školních dě�  stále zvyšoval, bylo nutno školu 

rozšířit. Stará školní budova již nevyhovovala požadavkům a její úpravy 

si vyžádaly hodně peněz, a proto se obec dohodla s nadřízenými úřady 

na vhodném řešení za přispění svobodného pána Pro� vínského a pana 
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purkmistra Doubravy. Na přístavbu školy byl uvolněn obnos 10 000 zlatých 

a provedením stavby byl pověřen stavitel Doubrava. Práce začaly v květnu 

roku 1879 a dokončeny byly v roce 1880 za úřadování starosty Jana 

Slunského, (rolník dům č. p. 12). Nová školní budova (nyní budova mateřské 

školy) byla koncem srpna roku 1880 slavnostně vysvěcena. Počátkem 

školního roku 1880/81 byla školní mládež uvedena do nové školní budovy 

a každé školní dítko obdrželo upomínkový list. 1. března 1887 byla tato škola 

rozšířena na trojtřídní s vyučovací řečí německou. Pan Antonín Mazouch byl 

ustanoven podučitelem 20. srpna 1881 a 15. listopadu 1884 učitelem. Jako 

skoro všude byla i u naší školy zřízena školní zahrada o rozloze 4 arů. Ve 

školním roce 1885/86 se provedly částečné úpravy školy. Školní místnos�  

sloužily i jako byt, kancelář, kabinet a jedna podlouhlá místnost byla určena 

na školní sbírky a učební pomůcky. V prvním poschodí byly pak zřízeny 

dvě učebny s okny do ulice. 14. května 1893 bylo několik dě�  poprvé 

u svatého přijímání a 19. června po církevní vizitaci bylo provedeno biřmování 

hlohoveckých dě�  vídeňským svě� cím biskupem Go
  riedem Marschalem. 

Začalo se dbát na okolí školy, byla upravena školní zahrada. Velkou zásluhu 

na tom měl starosta Josef Slunský z č. p. 39, a také pan Fran� šek Janda, 

hajný z Lednice. V květnu roku 1898, u příležitos�  jubilea jeho majestátu 

císaře Fran� ška Josefa I., byla provedena výsadba okrasné zahrady a někteří 

žáci pomáhali při výsadbě stromů v aleji u Lednice. 16. 9. 1910 bylo ve Vídni 

dohodnuto zřízení nové pě� třídní obecné školy. V kronice se velmi obšírně 

uvádí postup prací na stavbě nové školní budovy, od května 1911 do konce 

roku a od února 1912 do konce září a dále se uvádí výčet prací jednotlivých 

profesí – stavebních, malířských, sklenářských, kovářských a jiných. Školní 

rok 1912/13 byl zahájen jako obvykle. Stavební mistr se zemským úřadem 

předepsal penále 600,- korun za zdržení prací na výstavbě školy a jejím 

dokončení. 27. října 1912 bylo provedeno slavnostní vysvěcení nové školy, 

ale pro chladné a deš� vé počasí trpěla školní mládež, obzvlášť dívky v bílém 
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oblečení, zimou. Okolí školy a škola sama byla slavnostně ozdobena, hrála 

kapela složená z mladých chlapců. Byla přítomna řada osobnos�  z různých 

úřadů, zástupci církve, starosta obce, radní a pracovníci ze školství. 

25. listopadu byla zřízena tělocvična mistrem Hubertem Wenzelem.
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Hlohovecká škola v první polovině 20. stole� 

 Zápas o zřízení české školy

Dvacáté stole�  přineslo celou řadu změn. Jednou z nich bylo sice 

zpožděné, ale přece jen přicházející národnostní uvědomění obyvatel, 

které v Čechách začalo roku 1848. Není pochyb o tom, že toto zpoždění 

bylo, mezi jiným, způsobeno vklíněním Hlohovce, sice se slovanským 

obyvatelstvem, přece jen do dolnorakouské správy. Proto podněty 

přicházejí zvenčí. Tak tomu bylo i v roce 1909, kdy spolek Komenský 

začal usilovat o zřízení české školy v Hlohovci. Aby se těmto snahám 

zamezilo, usnesla se místní školní rada dne 1. prosince 1909, aby byla 

odeslána žádost o povolení k vyučování české řeči, jako nepovinnému 

předmětu. Zároveň byla poslána žádost ke kníže�   Janu II. z Lichteisteina

o rozšíření školy, jelikož dosavadní místnos�  již svému účelu nedostačovaly.

Spolek Komenský, založený ve Vídni v roce 1872 jako spolek 

podporující školství a kulturu českého obyvatelstva v tehdejší metropoli, 

podporován svými příznivci, kterých nebylo moc, zakoupil v Hlohovci 

stavební místo pro českou školu od Jana Drobiliče, rolníka č. p. 55. Následně 

se konala v obci velká agitační schůze spolku, na níž promluvil říšský poslanec 

J. Hiršl z Čech. Brzy nato se spolek Komenský pokusil o zahájení stavby české 

školy. Bylo mu v tom však úředně zabráněno.
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Dolnorakouské úřady – zemská školní rada, pod tlakem hrozícího 

nebezpečí zřízení české školy v obci, domluvily se s knížecí správou 

Liechtensteinů, aby zdejší škola byla o dvě třídy rozšířena a zároveň, aby 

v obci byla zřízena německá mateřská škola. Ani tato opatření nebyla 

schopna zastavit snahu spolku Komenský a řadu občanů o postavení, či 

zřízení české školy v obci. Přečtěme si, co se o tom píše v Pamětní knize obce 

Hlohovec: „V sezení obecního výboru 3. srpna 1910, konaném za příčinou 

rozšíření školy, hlasovalo z 15 členů výboru, 13 pro školu německou (pod 

velkým nátlakem) a pouze dva – Drobilič Jan č. p. 20 a Vlašic Ondřej č. p. 42 

– neohroženě se vyslovili pro školu českou. V důsledku tohoto nepříznivého 

hlasování odvolal spolek Komenský rekurs pro�  zákazu stavby české školy 

podaný u dolnorakouského místodržitelství. Leč po náležitém vysvětlení 

podal na to novou žádost u starosty obce Josefa Slunského o povolení stavby 

české školy.“

23. října 1910 byla trojtřídní škola rozšířena na pě� třídní. V polovině 

května 1911 vyhovělo konečně ministerstvo vnitra s� žnos�  spolku Komenský 

a starostovi obce bylo nařízeno, aby podal své dobrozdání. Tento však žádost 

na povolení stavby české školy opětně zamítl z důvodů, že stavební plán není 

vyhotoven v předepsaném měřítku. Stálými s� žnostmi a rekursy prosadil 

spolek Komenský konečně přece, že žádost na stavbu na příkaz okresního 

hejtmanství Mistelbašského byla projednána a schválena.

Stavební komise byla svolána na 13. listopad 1911. Při ní prohlásil 

delegát spolku Komenský dr. Formánek z Vídně, že budovy české školy 

bude o prázdninách používáno také na prázdninový útulek pro české dě�  

vídeňské, čímž se obecní úřad prohlásil nekompetentním v záležitos�  této 

rozhodova� .
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Všechny tyto snahy a rozbroje vyburcovaly nadřízené orgány 

k tomu, že se školou musely zabývat, uvědomily si, že stav je v dané situaci 

neudržitelný, že opětné snahy o stavbu nové školy tu budou, protože 

stávající budova školy je nevyhovující a nebezpečná, a to je přimělo ke 

stavbě nové školy. Nová školní budova vystavěná společným nákladem 

zemského výboru Dolního Rakouska a správy knížecí, měla být obci připsána 

pod tvrdou podmínkou, že se ve škole na vždycky (für immerdar) bude 

vyučovat německým jazykem. Na takovou podmínku však zdejší soudnější 

občané nemohli a nechtěli přistoupit. Dlouhému vyjednávání učinila konec 

I. světová válka. Spor o český charakter školy nebyl vyřešen. Zásadní změna 

v českém školství nastala až vyhlášením samostatného Československa 

28. října 1918 a připojením Val� cka k Československé republice v roce 

1920.

   K významným legisla� vním aktům patřil zákon z 23. května 1919 

o platové paritě učitelů se státními zaměstnanci a zákon o obsazování 

učitelských míst z 29. dubna 1920. Na základě tohoto zákona se v dislokačních 

otázkách stala rozhodujícím kritériem kvalifi kace a délka praxe. Vcelku však 

české školství nemělo žádnou jednotnou koncepci a jeho stav byl zhoršován 

i častým střídáním ministrů. Moravské učitelstvo s velkou energií obnovovalo 

českou školu v duchu demokra� ckých a národních tradic. Také v naší obci 

zásluhou učitelů a hlavně řídícího učitele Karla Vyhlídala se postupně stávala 

škola vzdělávací ins� tucí v pravém slova smyslu české školy. Karel Vyhlídal, 

muž dobré povahy, který se vedle svého povolání ujal i vedení kancelářských 

prací na obecním úřadě a svým bystrým rozhledem a zkušenostmi pracoval 

pro duševní i hospodářské povznesení obce. Po celých 16 let, co působil na 

zdejší škole, nebylo jediného podniku kulturního a sociálního, ať přednášky, 

divadla, slavnos� , zábavy, nadílky, sbírky, nebo jakékoliv jiné akce veřejné, 

při níž by nebyl řídící učitel Karel Vyhlídal přiložil ruku k dílu.
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Ze starých školních kronik    

Školní rok začal 23. ledna 1919 bohoslužbou pod vedením pátera 

Adolfa Chovance, kaplana z Val� c. Ve škole promluvil ke shromážděným 

rodičům a žákům velmi poutavým projevem dějinný řídící učitel Jan 

Noháč ze Staré Břeclavi, který si o zřízení české školy ve zdejší obci dobyl 

největších zásluh. Proza� mním správcem školy byl pověřen Karel Vyhlídal. 

Prvním zástupcem ředitele byl Josef Havránek, defi ni� vní učitel z Lužic a 

první učitelkou Emílie Vlčková ze Staré Břeclavi. Vyučování pro nedostatek 

učitelských sil bylo v nejvyšších třídách polodenně, ač každého dne žáků 

přibývalo. Stav žáků činil 263 (pozn.: 52 – 53 žáků na třídu). 

27. března 1919 v nočních hodinách, rozrušila obyvatele přestřelka 

na hranicích mezi Hlohovcem a Val� cemi, kde se střetlo německorakouské 

vojsko a naše strážní oddíly. Střely z nepřátelských kulometů zasáhly až do 

obce a žáci je přinesli do školy, kde byly uschovány.

Zdejší škola byla zveřejněna výnosem zemské školní rady ze dne 

4. 4. 1919, číslo 9464. Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze 

dne 6. května 1919 číslo 14 439 byla zemská školní rada zmocněna, aby 

pověřila Jana Noháče, řídícího učitele ze Staré Břeclavi, za� mní funkcí 
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okresního školdozorce pro školy v obsazeném území Dolních Rakous 

a okresu mikulovském.

Školní rok 1919/1920 začal prodloužením prázdnin do 16. září 1919. 

Škola měla 288 žáků, z toho 144 chlapců a 144 děvčat. Sdružení divadelních 

ochotníků přispělo 50 korun na učební pomůcky. Z nařízení vrchního 

okresního lékaře MUDr. Adolfa Mandela byla zdejší škola od 29. září do 

22. října uzavřena, protože se vyskytla nákaza úplavicí. Na tuto nemoc 

zemřel i nadučitel dřívější německé školy Raimund Wincor. Dodnes tu stojí 

na hlohoveckém hřbitově jeho pomník.

     Ve školním roce 1920/1921 měla škola rekordních 297 žáků, 143 chlapců 

a 154 děvčat. Do školy nastoupil učitel Josef Sojka. Ústřední učitelské 

knihkupectví v Praze darovalo zdejší škole 12 velmi cenných obrazů 

k názornému vyučování a počátkem školního roku byly zavedeny nové 

učebnice, které dostali téměř všichni žáci.

Mimo to je tu také velmi důležitý záznam o sčítání lidu. Důležitý proto, že 

na jeho základě lze odvodit procento dě�  v tehdejší populaci. Tím pádem 

není nezajímavé srovnání se současnos� . Sčítání lidu proběhlo 20. února 

1921. Sčítací komisaři - za� mní učitel Fran� šek Králík, učitel Josef Sojka a 

sčítací revizor řídící učitel Karel Vyhlídal spočítali, že Hlohovec má 1313 

osob. Z toho bylo 297 žáků, bez dě�  mladších šes�  let, dá se poměrně 

snadno spočítat, že 1/3 obyvatelstva činily dě� . Školní rok 1922/23 byl 

zahájen se silně pozměněným sborem. Mimo jiné nastoupila Kamila

Lukešová z Klatov. Časté střídání učitelů neprospívalo zdárnému vývoji školy. 
Počátkem školního roku bylo díky státní subvenci konečně umožněno zavést 

nejnovější učebnice pro celou školu. 15. října promluvil na schůzi rodičů 

správce zdejší školy K. Vyhlídal o důležitých ustanoveních „nového školního 

zákona“, o výhodách návštěvy školy měšťanské ve Val� cích pak ředitel této 
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školy Antonín Čech. Na konferenci 2. května byli zvoleni do místní školní 

rady Jan Frejvald a Kamila Lukešová.

Dne 19. 5. 1923 zasedala v Brně delimitační komise v závěrečném 

jednání, v němž byly podepsány konečné dokumenty, ustanovující státní 

československou hranici.

 1. července 1923 se konalo zasedání místní školní rady – dostavil 

se člen okresního školního výboru, odborný učitel Fran� šek Chrástek 

z Poštorné, aby zde projednal znovuotevření mateřské školy – zástupci 

občanů se zúčastnili ve velmi skromném počtu.

Školní rok 1923/24 přinesl opět změny v učitelském sboru a zapsáno 

bylo 191 žáků. Většina dě�  pocházela z velmi nuzných poměrů, proto byl 

sestaven katalog chudých žáků, pro něž byly zakoupeny pomůcky ze státní 

subvence. Členy obecního zastupitelstva, místní školní rady spolu s členy 

učitelského sboru byla zaslána sbírka 378,- Kč na XIII. Dětský den České 

zemské komisi pro ochranu mládeže. Na žádost správce školy Karla Vyhlídala, 

daroval kníže Liechtenstein obnos 120,- Kč na ošacení zdejších chudých dě�  

a divize Československého červeného kříže v Brně dvě zásilky prádla, šatstva 

i látek. Poděleno bylo celkem 48 žáků (18 chlapců, 30 dívek). Za tento dar 

vyslovila správa školy jménem chudých žáků upřímné poděkování spolu 

s prosbou, aby i v budoucnu bylo na chudé žáky pamatováno.

V průběhu roku 1923 byla všechna místa na zdejší škole vypsána 

a defi ni� vně obsazena. Pě� leté výročí školy bylo oslaveno 21. ledna, kde 

promluvil správce školy Karel Vyhlídal o významu české školy pro zdejší 

obec. Nejlepším žákům darovala Národní jednota v Brně brožurky „Zůstaň 

Čechem“ v počtu 50 kusů. Na památku pě� letého trvání školy bylo také 

vysázeno ovocné stromořadí na školním pozemku zvaném „Stará hora“. 

Stromky darovala Zemědělská rada moravská v počtu 25 jabloní a 25 hrušní. 

21. května se konala inspekce školdozorcem Janem Noháčem, s výsledky 

vyučování i výchovy byl spokojen. 
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18. června 1924 navš� vil svůj rodný kraj prezident republiky Tomáš 

Garigue Masaryk. Uvítání v Hodoníně se zúčastnil celý učitelský sbor. 

Okresní školní inspektor R. Šoupal tlumočil panu prezidentovi naprostou 

oddanost učitelstva. Na pozdrav inspektora odpověděl pan prezident 

T. G. Masaryk: „Pane inspektore! Souhlasím s vaším programem školním, 

neboť jest to program našeho Komenského, jemuž škola byla dílnou lidskos� . 

Vy, učitelé svobodné vlas� , máte teď velkou zodpovědnost před národem a 

člověčenstvím. Právě ve škole jste teď svobodni a svobodná škola musí nám 

vychova�  charaktery, které si dovedou demokra� cké svobody vážit a ji hájit.“ 

Pan prezident daroval rodnému městu 100 000,- Kč na stavbu sirotčince 

a chudobince. 

Výnosem okresní školní rady ze dne 5. 12. 1924 (číslo 5741) bylo 

sděleno, že úhrada věcných školních potřeb obcím na Poštorensku byla 

v letošním roce poskytnuta naposledy. Dne 4. května začalo ranní vyučování 

v 7 hodin za účelem, aby žákům bylo umožněno přinášet na pole oběd 

svým rodičům. Ve školním roce 1926/27 jmenovalo obecní zastupitelstvo 

v zasedání ze dne 26. února 1927 za zásluhy o zdejší školu okresního školního 

inspektora Jana Noháče čestným občanem obce. Školu navštěvovalo 

181 žáků, 79 chlapců, 102 děvčat, 43 žáků navštěvuje českou měšťanskou 

školu ve Val� cích. 5. listopadu odpoledne se žáci všech tříd zúčastnili 

v doprovodu učitelů vycházky ke zdejšímu rybníku za účelem pozorování 

rybolovu. I když dě�  vyrůstaly ve venkovském prostředí, nemáme zprávy 

o tom, jaké měly znalos�  o přírodě, o historii své obce nebo své země. Vycházky 

a školní výlety za poznáním se začaly objevovat jakou součást výchovně-

vzdělávací práce. Nemohly by být asi uskutečňovány, pokud by si dě�  na tyto 

výlety nepřivydělávaly. Nastalo materiální zlepšení ve vybavení školy. Školní 

sbírky se rozrostly na počet 1397 kusů. Učitelská knihovna obsahovala 390 

svazků, knihovna žákovská 261 svazků. Kladný vztah ke knihám a ke čtení byl 

mo� vován akcí „Týden české knihy,“ během kterého bylo sehráno učitelstvem 
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z Val� c společně s hlohoveckou učitelkou Kamilou Lukešovou loutkové 

divadlo „Kašpárek a hastrman“. Česká řeč byla rozvíjena formou divadelních 

představení, které se stávaly každoroční tradicí. Školní rok 1927/28 byl pro obec 

i školu velmi významný, neboť byla provedena elektrifi kace obce. Ve dnech 

31. října až 4. listopadu byla elektrifi kace provedena nákladem 1660 korun ve 

dvou třídách školy, v kanceláři správce, na chodbách a v učitelských bytech. 

28. září 1928 byl odhalen v rohu mezi školou a kostelem pomník padlých 

spoluobčanů v I. světové válce. Do pomníku byla vložena pamětní lis� na, 

sepsaná řídícím učitelem Karlem Vyhlídalem-předsedou osvětové komise a 

podepsaná starostou - Petrem Drobiličem. V říjnu 1928 došlo k znovuotevření 

mateřské školy v obci. Dne 1. 1. 1929 opus� la zdejší školu Kamila Lukešová, 

provdaná Sojková. Nastoupila na smíšenou měšťanskou školu v Lanžhotě.

11. února 1929 zemřel na svém zámku ve Val� cích kníže 

Jan II. z Liechtensteina, jenž za svého sedmdesá� letého vladaření byl 

podporovatelem věd a umění a získal si jméno knížete – lidumila. Ve 

zdejší obci postavil školu (nyní mateřská škola), kostel a přispěl i značným 

obnosem na postavení školy nové v roce 1912. Nástupcem se stal jeho bratr 

Fran� šek I. z Liechtensteina.

      Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 16. 2. číslo 

919 bylo nařízeno, aby vyučování ve školách bylo přerušeno z důvodů krutých 

mrazů, počínaje dnem 18. února do 24. února, ale protáhlo se až do konce 

února 1929. Na žádost školy darovala společnost Československého červeného 

kříže, divize pro Moravu a Slezsko, v Brně zdejší chudé mládeži obnos 450 Kč, 

za něž byly nejchudším žákům opraveny boty. 

29. září 1929 v odpoledních hodinách se konala přednáška se 

světelnými obrazy „Krajem moravských Charvátů.“ Z toho lze usoudit, že 

původ obyvatel naší vesnice byl dětem připomínán. Je velká škoda, že se 

nedochovaly materiály, ze kterých bylo čerpáno.       
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Přípisem inspektorátu národních škol menšinových s vyučovacím 

jazykem československým v Brně bylo zdejší správě školy oznámeno, aby 

mateřská škola v Hlohovci, pokud jde o pedagogické a administra� vní vedení, 

byla podřízena od 1. února 1930 správě veřejné Obecní škole v Hlohovci. 

Školním rokem 1930/31 končí první školní kronika. 

Přes všechny překážky se dětem, které navštěvovaly školu v těchto 

pohnutých dobách, podařilo dát dobré základy pro budoucí život. Jako 

příklad můžeme uvést paní Hermínu Drobiličovou, která se stala v roce 

2006 držitelkou Řádu Jana Ámose Komenského. Řád ji udělilo České kulturní 

centrum v Houstnu v Texasu. Za � m vším je ředitelka centra Effi  e Rosene, 

která přechodně pobývá ve své upravené rezidenci na kopci v Hlohovci. Díky 

jí se celá česká komunita dozvěděla o peripe� ích této jedenadevadesá� leté 

ženy, v níž se odráží život bezmála celého minulého stole� . Naše spoluobčanka 

Hermína Drobiličová se narodila v roce 1915 jako poslední z dvanác�  dě� . 

Tento údaj svědčí o tom, že v Hlohovci kdysi bývalo mnohem méně domů, 

ale mnohem více lidí. Pani Hermina Drobiličová patřila k těmto už málo 

pamětníkům takových dob. Lidé se v nich velmi angažovali a pracovali pro 

věci veřejné. Málokdo asi ví, že tato žena byla v mládí náčelnicí křesťanské 

tělovýchovné organizace Orel a uchovávala si pro vzpomínku jeho prapor 

z roku 1938.

 Školní rok 1931/32 začal v úterý 1. září 1931. Po jednoročním působení 

opus� li školu slečna Božena Dočkalová a pan Alois Ministr, přidělený službou do 

Kos� c. I obě učitelky ručních prací, Milada Chromcová z Val� c a Dagmar Jirásková 

z Lednice, byly zproštěny vyučování ženským ručním pracím a domácím naukám. 

Vlas� věda se začala vyučovat podle nových osnov. Vyučováním náboženství byl 

ve všech třídách pověřen páter Josef Hübner, kaplan z Val� c. 19. a 20. prosince se 

konalo tradiční divadelní představení „Trampoty ministra Konopáska“. Všechna 

divadelní představení se odehrávala v hos� nci U Baránků.
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Inventář školy se rozrostl. Sbírky učebních pomůcek činily 1216 čísel, 

žákovská knihovna 411 kusů knih, učitelská knihovna 525 svazků, knihy pro 

chudé žáky – 561 učebnic. Jednací protokol vykazoval za uplynulý rok 320 

přijatých a vyřízených spisů. Schůzí místní školní rady se konalo sedm a zapsán 

byl stejný počet protokolů.

     Při volbách do obecního zastupitelstva dne 15. dubna 1932 byla poprvé 

v historii obce zvolena žena, Fran� ška Bradávková č. p. 106. Kandidovala 

za stranu dělníků a domkařů. Školní rok 1934/35 přinesl změnu v klasifi kaci 

žáků z prospěchu na obecných školách, na měšťanských zůstalo stejné. 

Změnily se i známky z mravů, dosavadní název „mravy“ byl přejmenován 

na „chování“. Na sezení místní školní rady dne 16. 12. byl učiněn návrh, aby 

školní potřeby všech žáků byly zakoupeny místní školní radou z obecních 

prostředků. Správce školy měl za spolupráce učitelského sboru vypracovat 

rozpočet celoroční spotřeby, aby mohl být stanoven přibližný náklad.

Ve školním roce 1935/36 bylo zapsáno do školní matriky 277 žáků, do 

zdejší školy pak 235 žáků. Vyučováno bylo podle osnov pro školy šes� třídní. 

Výnosem zemské školní rady ze dne 10. 9. 1935, čís. 44105, byl dán řídící 

učitel Karel Vyhlídal k vlastní žádos�  koncem měsíce října na trvalý odpočinek 

a vyměřena mu byla vzhledem k vpočitatelné době služební 44 roků, 

3 měsíce a 15 dní 100% penzijní základna. Okresní školní výbor mu dal 

penzijní dekret a vyslovil mu jménem zemské školní rady uznání za dlouholeté 

a velmi úspěšné působení ve školní službě. Se zdejším obyvatelstvem se 

loučil v hos� nci U Baránků, kde režíroval své poslední divadlo. Paní Marie 

Baránková, U sadů č. p. 387, tehdejší žákyně hlohovecké školy, na něj 

vzpomínala jako na velmi přísného, ale vlídného učitele, který chodil rád 

s dětmi na výlety do přírody po okolí a učil dě�  o českých dějinách. Také 

vzpomínala na přestávky ve škole, kdy žáci chodili ven se proběhnout na 

„čerstvé povětří“, ale pod bedlivým dohledem svých učitelů. Pan řídící prý 
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rád zpíval a založil ve škole pěvecký sbor, kam chodilo na padesát dě� . 

Hlohovčané byli všichni dobří zpěváci, tato schopnost zdejších obyvatel 

trvá dodnes. Pěvecký sbor doprovázel na harmonium i na housle pan učitel 

Němeček. Dalším řídícím učitelem se stal na jeden rok Josef Breitenbacher 

a po něm nastoupil od 1. září 1937 Eduard Procházka.

Dne 14. prosince 1935 odstoupil prezident T. G. Masaryk 

18. prosince 1935 byl prezidentem zvolen Dr. Eduard Beneš. Volbu poslouchali 

žáci IV. a V. tříd školním rozhlasem. Po roce ho mohly hlohovecké dě�  spatřit 

na vlastní oči, když 14. června 1936 zavítal prezident dr. Eduard Beneš do 

našeho okresu. Jel přes Lednici do Val� c, kde ho pozdravili i žáci naší školy, 

oblečení v národních krojích. Aby se zlepšilo stravování školních dě� , bylo 

přistoupeno k vaření polévek. Za � m účelem byl zřízen „polévkový fond“, 

kde se shromažďovaly veškeré peníze z divadelních představení. Např. 

výtěžek 203 Kč z divadelního představení „O zakletém srdíčku“.

14. září 1937 zemřel T. G. Masaryk. V den pohřbu 21. září byla 

uskutečněna smuteční tryzna za zemřelého, jíž se zúčastnili žáci, učitelský 

sbor i občané.
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Učitelský sbor obecné školy z roku 1934., řídící pan Karel Vyhlídal



- 24 -

100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  1912 � 2012



- 25 -

100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  1912 � 2012

Snahy německého fašismu o likvidaci české školy v obci

Poli� cká situace se stala velmi napjatou – Hitler obsadil Rakousko a 

24. září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Rozhodnu� m Mnichovské 

dohody, která byla podepsána 29. září 1938, bylo dohodnuto zástupci čtyř 

zemí – Neville Chamberlain (Velká Britanie), Edouard Daladier (Francie), 

Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie), že Československo musí 

do 10. října 1938 odstoupit pohraniční území Sudety Německu. 

  Velmi drama� cky působí záznamy v kronice o okupaci zdejšího 

pásma 8. října 1938. Cituji z kroniky ZŠ Hlohovec, rok 1931 – 1956, str. 129: 

„Učitelstvo zůstává na svém služebním místě, kromě defi ni� vního učitele 

Antonína Návary, který jako záložní důstojník nastupuje vojenskou službu 

hned po vyhlášení mobilizace. Učitelstvo setrvává zde až do 17. října. 1938, 

kdy je německý inspektor z Mikulova vykazuje ze školy.“

Počátky zásahů do českého školství v reakčním duchu byly zřejmé již 

v pomnichovském Československu. Pohraniční oblas�  odstoupené Německu 

se staly doménou německé fašis� cké školské poli� ky. Na jižní Moravě byly 

podle dosavadních zjištění zrušeny všechny české školy. Na všech školách byl 

zaveden hlavní předmět jazyk německý. Po odchodu českého učitelstva byla 

na zdejší škole zřízena škola německá. Pro nedostatek učitelů bylo vyučováno 

jen ve třech třídách. Němeč�  učitelé většinou dlouho na škole nesetrvali, 
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buď narukovali, nebo pro svízelnou práci odcházeli na vlastní žádost. Na 

škole byly proto hlavně německé učitelky. A i ty se neustále střídaly, což nijak 

vyučování neprospívalo. Vyučování denně začínalo zpěvem bojových písní 

„slavné Hitlerovy mládeže“ a bylo vyplněno cvičením a vycházkami za účelem 

různého sběru. Pochopitelně, že chování a docházka do školy vypadala podle 

toho. Např. někteří žáci, byli-li potrestáni za absenci nebo za jiná provinění, 

provoka� vně u� kali ze školy. Asi měsíc před osvobozením německé učitelky 

odjely pro informace na školský úřad do Mikulova a už se nevrá� ly. Do školní 

budovy se pak nastěhovaly ustupující německé oddíly, které v obci byly až do 

17. 4. 1945, kdy v časných ranních hodinách ve spěchu ustoupily k Mikulovu. 

18. dubna 1945 vkročila Rudá armáda do obce. Záznam do školní kroniky 

o období hitlerovské okupace napsal retrospek� vně Antonín Návara, 

zástupce učitelského sboru v roce 1945 na základě ústního podání svých 

kolegů a obyvatel. 

Škola v obci po roce 1945 -1989

Školství v osvobozeném Československu

Společnými znaky vývoje školství v osvobozeném Československu 

bylo zpřístupnění všech druhů a stupňů škol všem dětem bez rozdílu. 

Školství bylo zestátněno. Ještě koncem roku 1945 bylo dekretem prezidenta 

republiky uzákoněno vysokoškolské vzdělání učitelů a v následujícím roce 

byly založeny pedagogické fakulty univerzit. Velké zásluhy při obnově školství 

měl první ministr školství Zdeněk Nejedlý.

      Budování školství se v pohraničních oblastech ujímaly národní výbory, 

které zajištovaly obnovu škol a jejich provoz.  
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Bezprostředně po osvobození zahájila i škola v naší obci svou činnost 

a to už dne 31. dubna 1945. Správou školy byl pověřen defi ni� vní učitel 

Vavřín Němeček. K výpomoci se mu přihlásili studující Jan Radkovič, studující 

Josef Slunský, Jan Vlk a Petr Vaškovič, absolven�  hospodářsko-ovocnářské a 

vinařské školy a Irena Hrdličková. Všichni pomáhali při všech počátečních 

pracích správci školy, který jako jediný kvalifi kovaný učitel zde působil do 

skončení školního roku 1944/45.

 V dalším poválečném školním roce 1945/46 byl na zdejší školu 

ustanoven defi ni� vní učitel Antonín Návara a pověřen správou školy. 

Jmenovaný sám zahájil vyučování se všemi třídami, protože inspektorská 

rada neustanovila na začátku školního roku žádnou jinou učitelskou osobu 

pro nedostatek sil. Až 11. září nastupuje počáteční službu abiturient Stanislav 

Grossmann. Celkový počet žáků je 149. Pro značné rozdíly ve vědomostech 

a znalostech nešlo třídy spojovat, aniž by � m utrpěla kvalita výuky – proto 

bylo zavedeno ve všech třídách polodenní vyučování. Náboženství vyučuje 

ve všech třídách Fran� šek Ollischer, kaplan z Val� c. V březnu nastupují nové 

učitelky Jarmila Makovská a Věra Hnyková (Grossmannová), což umožnilo 

celodenní vyučování. Když byla 9. dubna 1947 provedena zdravotní prohlídka 

všech žáků, byl zjištěn celkový, velmi špatný zdravotní stav a několik žáků 

nakažených tuberkulózou (TBC). Učitelé při každé příležitos�  poučovali 

rodiče o důležitos�  prohlídek TBC. Několik dě�  bylo navrženo na letní 

rekreaci v ozdravovnách. Učitel čekatel Stanislav Grossmann onemocněl 

obrnou a dlouho se léčil. Za částku 2180,- Kč, kterou si žáci IV. a V. třídy 

vydělali vysázením 17 000 ks borovic, podnikli výlet do Moravského krasu.

Od února 1948 se československé školství vyvíjelo v socialis� ckém 

duchu, a to zásluhou nového školského zákona o jednotné škole ze dne 

21. 4. 1948, který byl vyhlášen 10. 5. 1948, u jehož zrodu stál Zdeněk 

Nejedlý a Ladislav Novomeský. Byl to první československý školský zákon od 
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r. 1869, který splnil volání po jednotné škole. Vytyčila se poli� čnost školy, 

její spojení s budováním státu, vědeckost, výchova k národnímu cítění a 

k socialis� ckému myšlení, cílevědomému jednání, činorodé práci a družné 

spolupráci. Mateřská škola se stala součás�  školského systému. Byla 

uzákoněna povinná deví� letá školní docházka. Žáci ji absolvovali na základní 

škole, kterou tvořila škola prvního stupně (6 – 11 let) a škola druhého stupně 

(11 – 15 let). Na podnět učitelů v roce 1950 byla odhlasována změna újezdu 

pro druhý stupeň do Lednice. Žáci dosud spadali do újezdu města Val� c, které 

však patřilo do pohraničního pásma, kam byl vstup pouze na povolení. 

O úpravě školství dle nového školského zákona promluvil na 

společném shromáždění žactva při zahájení nového školního roku 1948/49 

správce školy Antonín Návara. Školní rok byl ukončen dne 30. 6. 1949 

poslechem projevu ministra školství Zdeňka Nejedlého. 

Pro neshody v učitelském sboru i nedorozumění s občanstvem byly 

učiněny změny k 1. březnu 1950 okresním národním výborem, v zájmu 

uklidnění poměrů ve škole a i v obci. Správcem školy byl pověřen Jan Petrůj 

a dosavadní Antonín Návara byl přeložen do Rakvic. Ve škole byly zavedeny 

doučovací skupiny (český jazyk, matema� ka, čtení) a založen Mičurinský 

kroužek. Ve školním roce 1950/51 byla otevřena mateřská škola a to v budově 

národní školy. Ředitelkou byla ustanovena Anna Krcháková.

     Od 1. září byly poprvé veškeré učebnice žáků dodány prostřednictvím 

ONV a byly přivezeny až do školy. Bylo zapsáno 146 žáků. Dě�  již dojížděly do 

střední školy do Lednice. Byla založena Pionýrská organizace, kam se přihlásilo 

11 žáků. Začíná poli� cká angažovanost učitelů a veřejná činnost, což je patrno 

ze zápisů jak ve školní tak i obecní kronice. Na škole bylo ustanoveno Sdružení 

rodičů a přátel školy, které ve prospěch školy uspořádalo ples v hos� nci 
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U Baránků. Další premiéru mělo divadelní představení „Sněhurka, zvířátka a 

sedm mužíčků,“ kterou nacvičili s žáky manželé Grossmannovi. Divadlo mělo 

v naší obci dlouholetou tradici, kterou zahájil již Karel Vyhlídal. 1. června 

1952 byl zrušen lístkový přídělový systém a proběhla měnová reforma. 

Peníze uložené při žákovském spoření byly vyměněny 5:1 bez omezení.

Školní rok 1952/53 byl zahájen 1. září a škola výnosem Okresního 

národního výboru v Břeclavi 19. 5. 1952, č. IV/316 byla schválena jako 

čtyřtřídní, a to z důvodu, že 2. postupný ročník měl velmi malý počet 

žáků (17), který nestačil na to, aby byla utvořena samostatná třída (20). 

Náboženská výchova od tohoto roku byla nepovinná, rodiče museli své dě�  

k vyučování náboženství písemně přihlásit u ředitelství školy.

Ve školním roce 1953/54 byla dokončena organizace našeho lidově-

demokra� ckého školství. Povinná školní docházka byla, počínaje � mto 

školním rokem, osmiletá, studium až po maturitu se rovněž zkrá� lo o 1 rok. 

V menších vesnicích a v některých obvodech měst zůstaly školy národní, 

které měly 5 postupných ročníků. Ve větších městech, zpravidla tam, kde 

byly dřívější střední školy (čtyřleté), se zřizovaly osmileté střední školy. Pro 

vzdělání učitelů národních škol byly zřízeny čtyřleté pedagogické školy. Jsou 

zavedeny nové osnovy, kterým bohužel neodpovídaly staré učebnice. 

Z výuky zmizela prvouka a vlas� věda. Učivo prvouky a vlas� vědy 

bylo zařazeno do jazyka českého jako věcné učení. Byl také navýšen počet 

hodin jazyka českého a matema� ky. Aby se učitelé seznámili s jednotným 

postupem, byly uspořádány okresní učitelské schůze, na nichž bylo podrobně 

jednáno o sestavování plánu učiva a o přípravách na vyučování. V souvislos�  

se změnou osnov byly vydány nové úřední školní knihy. Třídní výkazy 

obsahovaly podrobnější informace o žácích. Nařízením MŠ byly zrušeny 

feriální dny (volné) a zavedeno půldenní vyučování pro celou republiku. 
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Dobrou úroveň školy potvrdily výsledky průzkumových zkoušek z jazyka 

českého a počtů, které se konaly ve všech třídách (mimo I. třídu) na konci 

školního roku v rámci celého břeclavského okresu. 

     Mimo svou školní práci byli učitelé činní také v jiných oblastech. 

Pracovali v lidové správě, ve straně (KSČ), v Sokole a připravovali téměř 

všechny osvětové podniky. Uspořádali zejména hodně fi lmových představení 

pro dospělé za poplatek a pro žáky zdarma. Výtěžek z představení byl ve 

prospěch školy. Promítací aparát byl majetkem místní tělovýchovné jednoty 

Sokol.

Také ve školním roce 1954/55 měla škola schváleny čtyři třídy, i když 

škola měla 125 žáků. 3. a 4. postupný ročník byly vyučovány společně. Na 

školu nastoupil absolvent jedenác� leté střední školy Jaroslav Měrotský. Dne 

1. listopadu 1954 se vrá� l po vykonané vojenské službě učitel Karel Adámek. 

2. listopadu utrpěl ředitel školy Jan Petrůj těžký úraz při srážce své motorky 

s osobním autem v Lednici, proto byl pověřen řízením školy učitel Stanislav 

Grossmann. Po delší době stagnace v tělovýchově byly zorganizovány 

všechny tělovýchovné složky Sokol, ROH, armáda i školy k přípravě 

I. celostátní spartakiády, která se konala 2. – 5. června v  Praze. Ve školním 

roce 1955/56 bylo zahájeno vyučování opět po třech letech v pě�  třídách. 

Třebaže všichni žáci měli vlastní učebnice, byla vyučovací práce pro učitele 

značně ob� žná. Nové učebnice, zpracované podle osnov, byly velmi obsáhlé 

a učivo podávaly v takovém rozsahu, že by je průměrný počet žáků nemohl 

absolutně zvládnout. Proto ministerstvo školství vydalo na pomoc učitelům 

„metodické sta� “, které měly učivo zredukovat, zdůraznily základní učivo a 

pomohly v sestavování učebních plánů. Na závěr školního roku podnikli žáci 

výlet do Vysokých a Nízkých Tater.
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Také ve školním roce 1956/57  byla povolena pě� třídka, ačkoliv 

počet žáků byl minimální. Na vlastní žádost byli přeloženi manželé, učitelé, 

Stanislav a Věra Grossmannovi, kteří na zdejší škole působili více než 10 let. 

Jejich činnost byla velmi úspěšná a záslužná, zejména v době po II. světové 

válce, kdy přispěli ke konsolidaci zdejších poměrů ve škole i v obci. Nižší 

ročníky byly vybaveny novými lavicemi a židlemi. Ve školním roce 1957/58 

navštěvovalo školu celkem 132 žáků. V soutěži mladých hospodářů se dě�  

umís� ly v okrese na čtvrtém místě a dostaly věcnou odměnu v hodnotě 150,- 

Kčs. Poněvadž doposud neměla škola stálé pokusné pole pro pěs� telské 

práce žáků, rozhodl učitelský sbor, aby toto bylo zřízeno v těsné blízkos�  

školní budovy z čás�  obecního pasinku „Gmajny“. Zahrada byla ještě v jarním 

období osázena bramborami, kukuřicí, okurkami a rajčaty. Žáci tu měli také 

své vlastní záhonky.
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Učitelský sbor obecné školy a žáci, školní rok 1956/57
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Dne 1. února nastoupila učitelka Žofi e Slunská, která byla místní 

rodačkou. Vystudovala na Pedagogické škole v Břeclavi, kde v roce 1955 

složila zkoušku učitelské dospělos� . Působila pak v různých výchovných 

ústavech pro dě� , naposled pak na Osmileté základní škole v Ra� škovicích, 

odkud byla přeložena na vlastní žádost do Hlohovce. Měla dobrou průpravu 

a bohaté výchovné zkušenos� .

     Dnem 15. prosince 1960, č. 186 Sb., vstupuje v platnost Zákon 

o soustavě výchovy a vzdělávání, který ve školské soustavě organizačně 

oddělil školy poskytující základní vzdělání od škol poskytující střední 

všeobecné vzdělání, vznikla samostatná deví� letá škola I. cyklu. Od 1. února 

1961 nese naše škola nový název „Základní deví� letá škola, 1. - 5. ročník 

v Hlohovci.“

 

Učitelský sbor obecné školy školní rok 1961/62
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V období školního roku 1962/63 se v mezinárodních otázkách pomalu začíná 

blýskat na lepší časy. Stále více se projevují snahy západu a socialis� ckého 

světa o sblížení jak na poli hospodářském, tak na poli poli� ckém i kulturním. 

Sovětská vláda stále prosazuje omezení zbrojení a uchování míru. Odešel 

dosavadní ředitel Jan Petrůj, který se odstěhoval do Hodonína. Novým 

ředitelem byl ustanoven Karel Adámek.

 Ke konci roku 1964 byla uskutečněna generální oprava sociálního 

zařízení a do tříd byla zavedena tekoucí voda. 

Školní rok 1966/67 přinesl ve školství změny - dnem 1. dubna 1967 

převedla učitele do nových platů. Tato platová úprava umožňovala příliv ke 

studiu učitelství i mužům, kterých bylo v tomto povolání velmi málo.

Další reforma se odehrála roku 1953, kdy byly zavedeny osmiletky 

a jedenác� letky, které měly nahradit někdejší osvědčené měšťanské školy 

a gymnázia. Druhá byla návratem k deví� leté docházce a znovuzavedení 

osvědčených gymnázií – 1961. 

     Ve školním roce 1973/74 byla škola nadále čtyřtřídní. Pro ujednocení 

klasifi kace přispěl nový klasifi kační řád, který vstoupil v platnost 1. ledna 

1974. Ve škole byla zbudována promítací místnost, kde se soustředily 

veškeré promítací přístroje a technika. Pro zlepšení pracovního prostředí byla 

natřena v jižních třídách okna a dveře ve druhém poschodí. Na prostranství 

blízko školy se začalo stavět nové kulturní zařízení. 

Dnem 1. června 1975 byla při zdejší škole zřízena družina mládeže. 

Jako vychovatel nastoupil vychovatel Antonín Kopecký. Do družiny se 

přihlásilo 22 žáků. Po celý školní rok vyučovali na škole: Karel Adámek, Věra 

Komárková, Žofi e Slunská a Marie Jetelinová namísto Anny Grbavčicové, 

která byla na mateřské dovolené. Zdravotní stav žáků byl v říjnu a listopadu 
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velmi neutěšený, 85% žáků onemocnělo příušnicemi. Nákladem 55 000 Kč 

byla v budově školy provedena nová elektroinstalace. Školní rok 1975/76 se 

odvíjel v duchu příprav na výuku nové koncepce, se kterou začalo od 1. září 

1976. Do školy byl zakoupen nový televizor.

V naší obci vrcholily přípravy na otevření nového víceúčelového 

kulturního zařízení, které si občané během dvou let sami zbudovali. 

Slavnostní otevření nastalo 20. prosince 1975. Od otevření kulturního domu 

byl nový školní rok zahajován již zde.

Školní rok 1976/77 byl mezníkem v československém školství. 

V prvním postupném ročníku se začalo s výukou podle nové výchovně 

vzdělávací soustavy. Ministerstvo školství vydalo nové osnovy. Nová 

výchovně vzdělávací soustava nastoupila do nových forem práce peda-

gogických pracovníků a měla vést žáky k rozvoji logického myšlení. Se 

zaváděním nové koncepce vznikly i určité po� že, neboť nebyly dodány včas 

všechny metodické příručky. Tato poslední totalitní reforma školství z roku 

1976 uzákonila dese� letou povinnou školní docházku, přičemž poslední 

dva roky žáci již nenavštěvovali osmiletou základní školu, ale dokončovali 

povinnou školní docházku v prvních dvou ročnících středních odborných 

škol, gymnáziích nebo dvou či čtyřletých středních odborných učiliš� ch. 

Na školní zahradě byla zbudována šplhadla a doskočiště. O prázdninách se 

konal v budově školy putovní tábor PO SSM, pořádaný Krajským pionýrským 

domem v Brně.

      Školní rok 1978/79 byl zahájen v provizorních podmínkách 

v kulturním domě, protože se prováděla generální oprava školy. Vyučování 

bylo � m dos�  narušeno. Škola byla opět pě� třídní. Vyučovali: I. třída - 

24 žáků – třídní učitel Karel Adámek, ředitel školy, II. třída – 18 žáků – třídní 

učitelka Anna Grbavčicová, III. třída – 15 žáků – třídní učitelka Žofi e Slunská, 
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IV. třída – 21 žáků – třídní učitelka Věra Komárková, V. třída – 16 žáků – třídní 

učitelka Marie Náhlíková.

      Školní rok 1979/80 byl čtvrtým rokem zavádění nového poje�  při 

realizaci československé vzdělávací soustavy. Průkopnicí i nadále byla učitelka 

Žofi e Slunská. Dochází ke změně organizace školy. V naší obci skončila svou 

činnost pě� třídní základní deví� letá škola podle dříve platných předpisů. 

Od příš� ho školního roku nesla škola nový název „Základní škola se čtyřmi 

ročníky nižšího stupně.“

      Ve školním roce 1981/82 dochází ke změnám v obsazení školy. 

Nastoupila nová učitelka Libuše Vlašicová ze ZŠ Val� ce, která byla zdejší 

rodačkou. Na škole založila pěvecký kroužek v počtu padesá�  dě� . Do 

školní družiny přišla kvalifi kovaná vychovatelka Jana Kolářová, která zpěv 

doprovázela hrou na klavír. Zvláštní pozornost byla věnována tělesné a 

branné výchově. Dětský odznak zdatnos�  získalo 75% žáků školy. Místnímu 

národnímu výboru se podařilo zajis� t vybudování ústředního vytápění ve 

zdejší základní škole. 

      Poprvé v historii obce bylo zahájeno vyučování ve školním roce 

1984/85 ve dvou prvních třídách. Školní rok byl ve znamení intenzivního 

nácviku spartakiádních skladeb. Naše škola se zapojila do nácviku dvou 

skladeb. Do školní družiny ve školním roce 1988/89 nastoupila jako 

vychovatelka Hana Sítková, studující dálkově vysokou školu v Brně. Kolek� v 

pracovníků školy byl stmelený. Je nutné ocenit náročnou a odpovědnou 

práci pedagogických pracovníků. Na škodu celé věci bylo nízké materiální 

ohodnocení práce ve škole. 
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Sametová revoluce a současná škola

    Sametová revoluce - listopad 1989 vytváří kvalita� vně nové a 

podstatně příznivější podmínky pro rozvoj školské poli� ky na bázi demokracie 

a pluralismu. Česká pedagogická teorie se rychle vrací ke svým kořenům. 

Obnovují se a prohlubují tradiční kontakty se západní pedagogikou, roste 

zájem o alterna� vní školu, hledají se odpovědi na základní problémy výchovy 

v moderním světě. Před školstvím stojí etapa kri� ckého vyrovnání se 

s uplynulým obdobím a koncipování teore� ckých základů liberální výchovy 

naší mladé generace v podmínkách pluralitní demokracie.

 Základní proměna probíhá u škol všech stupňů. Vedle státních škol 

vzniká široká síť škol soukromých (církevních i laických), liberalizují se cíle, 

obsah, formy i metody vzdělávání a výchovy, jejich určitou integraci mají 

zajis� t modelová kurikula a standardy, aby se udržela potřebná náročnost 

i studijní profi l. 

       Také na naší škole dochází ke změnám. Ve školním roce1990/91 

odešel na zasloužený odpočinek dosavadní ředitel školy Karel Adámek, 

který působil na zdejší škole 40 let, z toho ve funkci ředitele plných 29 let a 

ředitelkou se stala Anna Grbavčicová. Po jejím odchodu do důchodu v roce 

1997 se stal ředitelem školy Mgr. Pavel Hála, který zde byl do roku 2001.
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Učitelský sbor, školní rok 1999/2000
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Rekapitulace posledních dese�  let

Přechod školy do právní subjek� vity

K výrazným změnám v chodu školy došlo po roce 2002 získáním právní 
subjek� vity školy v souvislos�  s novými potřebami společnos� . Škola má 
právní subjek� vitu od 1. října 2002 a stává se tak příspěvkovou organizací 
obce. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT mezi neúplné školy  s pě�  
samostatnými ročníky. Zřizovatelem je Obec  Hlohovec. Pojem právní 
subjek� vita představuje způsobilost být účastníkem  právních vztahů a nést 
za ně odpovědnost. 

 Sloučení základní školy s mateřskou školou

Výrazným mezníkem ve vývoji školy byl datum 1. ledna 2006, kdy zřizovatel 
obou zařízení základní školy a mateřské školy rozhodl o jejich sloučení. 
Dochází ke sloučení základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní 
jídelny v jeden subjekt. Škola tak nese název Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková organizace. Její součás�  se tak stává odloučené 
pracoviště mateřské školy se školní jídelnou na ulici Dědina 10. Organizace 
tak vykonává činnost na základě zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 
a poskytuje i službu školního stravování nejen dětem mateřské školy, ale 
také  žákům a zaměstnancům obou škol.

Stali jsme se malotřídní školou

Z důvodu nízkého počtu žáků, který je způsoben nízkou porodnos�  
v posledních letech, se stáváme od 1. 9. 2006 malotřídní školou se čtyřmi 
třídami a pě�  postupovými ročníky. Spojenými třídami jsou vždy početně 
nejslabší ročníky. Naše škola je sice malá počtem žáků a tříd, ale rozhodně 
se necí� me malými co do kvality a úrovně našeho školního života. Nabízíme 
žákům klidné, přátelské, přehledné a téměř rodinné prostředí. Nižší 
počet žáků ve třídách umožňuje respektování individuálních možnos�  
a potřeb každého žáka, v mnoha pohledech je tedy spíše přednos� . 
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O kvalitě našeho vzdělávání rovněž vypovídá poslední inspekční zpráva 
z roku 2008, ve které jsme zhodnoceni jako výborná škola. V letošním 
školním roce navštěvuje školu 44 žáků pě�  ročníků a výhledově se počet 
žáků každoročně zvýší. Pro zachování naší venkovské školy mluví celá řada 
důvodů. Jako jediná základní škola v obci poskytujeme vzdělání místním 
žákům ve věku 6–11 let, kteří by jinak byli nuceni denně dojíždět do škol 
v sousedních obcích či městech. Škola je také místem setkávání, kulturních 
akcí pro rodiče a veřejnost (koncerty žáků, vernisáže, dny otevřených dveří, ...) 
a dalším z důvodů je fakt, že obec bez školy je jako strom bez lis� .

Změny ve vzdělávání – přechod od osnov ke školním vzdělávacím 
programům

Schválením zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) a Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání (RVP ZV) dne 24. 8. 2004, dostali učitelé do rukou 
možnost vytvořit si vlastní vzdělávací program, založený na jejich představách 
a zkušenostech s výukou. Všechny základní školy v České republice měly 
povinnost připravit do začátku školního roku 2007/8 svůj školní vzdělávací 
program (ŠVP) a od 1. 9. 2007 podle něj začít vyučovat v 1. a 6. ročníku.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání znamená nahrazení osnov 
povinnými výstupy, které udávají výčet vědomos� , dovednos�  a poznatků, 
jež si má žák dle svých schopnos�  osvojit. Náš školní vzdělávací program nese 
název „Škola, brána vědění“, s platnos�  od 1. září 2007. Během uplynulého 
školního roku 2011/2012 jsme společně se všemi školami v ČR testovali 
žáky 5. ročníku, kteří se celých pět let vzdělávali podle tohoto vzdělávacího 
programu a naši žáci byli vyhodnoceni jako nadprůměrní.

Založili jsme občanské sdružení PETRKLÍČ

V roce 2007 jsme založili Petrklíč - občanské sdružení k podpoře ZŠ a MŠ 
Hlohovec. Sdružuje nejen pedagogy a rodiče školou povinných dě� , ale 
prostě všechny, kdo mají zájem podpořit činnos�  a další fungování naší, 
byť malé, přesto však pěkné a taky v mnohých oblastech úspěšné školičky. 
Cílem sdružení je především organizace mimoškolních a zájmových akcí ve 
spolupráci se ZŠ a MŠ Hlohovec a fi nanční podpora ZŠ a MŠ Hlohovec .
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Naše nejvýznamnější úspěchy 

Naši žáci se každoročně zúčastňují mnoha soutěží a olympiád na okresní, 
krajské i celostátní úrovni a nezřídka v nich obsazují přední místa. Mezi naše 
nejvýznamnější úspěchy patří:

1.místo v okresním kole ve vybíjené v Hustopečích, 13. 5. 2008

1.místo v celostátní soutěži HITPARÁDA SLOGANŮ, Kaiserštejnský palác 
v Praze, 21. 10. 2008

1.místo v celostátní soutěži Dětský čin roku, kategorie Dobrý nápad – Školní 
kmotři, Staroměstská radnice v Praze, 9. 12. 2008. 

1. místo v celostátní soutěži Dětský čin roku, kategorie Dobrý nápad – 
Gentleman třídy, Střelecký ostrov v Praze, 1. 12. 2009

3. místo v krajské soutěži Ukliďme si svět – sběr elektroodpadu, Krajský úřad 
Jihomoravského kraje v Brně, 2. 12. 2010

2. místo v krajské soutěži Ukliďme si svět – sběr elektroodpadu, Krajský úřad 
Jihomoravského kraje v Brně, 7. 12. 2011

3. místo v krajské soutěži BESIP - Dopravní soutěž, dopravní hřiště 
v Mikulově, 22. 5. 2010

1. místo Matema� cký KLOKAN kategorie Cvrček, Olomouc 16. 3. 2012

Spolupráce se zřizovatelem

Cesta ke kvalitě a neustálé zkvalitňování našich vzdělávacích služeb - tento 
cíl není dosažitelný bez spolupráce se zřizovatelem školy obcí Hlohovec, 
která může či dokonce musí naši školu neustále hodno� t. Zřizovatel školy se 
pro nás stal rovnocenným partnerem. Uvědomujeme si naši odpovědnost 
vůči zřizovateli jak v oblas�  vzdělávací a výchovné, tak i ekonomické či 
materiální. Celý tým zaměstnanců naší školy, Rady obce Hlohovec a obecního 
zastupitelstva  odvádí vysoce profesionální práci. Výčet nejvýznamnějších 
oprav a rekonstrukcí směřujících ke zkvalitnění školního prostředí 
v posledních letech:
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1996 

• generální oprava fasády budovy školy

•  rekonstrukce podlahy v šatnách

1999 

• kompletní výměna plynových kotlů

• zřízení školního rozhlasu

• instalace nové brány na školní dvůr

2002 

• vybudována nová zídka na školním dvoře

• zřízena nová PC učebna ve 2. patře

• výměna nevyhovujícího osvětlení ve třídách za zářivkové

• vytvoření nové sborovny jako zázemí pro pedagogy

• zřízena výstavní síň v prostorách chodeb-instalace prosklených 
vitrín

2003

• zakoupení keramické pece a využi�  prostor v suterénu k vybudování 
keramické dílny

• kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v celé budově 

2004

• renovace maleb v celé budově, odstranění starých le� tých nátěrů 
na stěnách

2004 – 2007

• postupná výměna školního žákovského nábytku za výškově 
stavitelný
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2006

• odstranění staré zpuchřelé omítky v prostorách šaten, nová omítka 
a veselá výmalba těchto prostor ve stylu podmořského světa

2007

• celková rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace v budově

2009

• zateplení budovy, výměna oken a stavební úpravy budovy školy, dílo 
podpořeno dotací ze státního rozpočtu ve výši 5 000 000 Kč

2010

• vybudování mul� funkčního hřiště s umělou trávou v prostorách 
školního dvora

• vybavení dvou tříd nejmodernější interak� vní technikou a posuvnými 
tabulemi díky dotaci EU – peníze školám

2011

• vybudování doskočiště pro skok daleký, dílo podpořeno dotací 
KÚ JMK ve výši 50 000 Kč pro Petrklíč, občanské sdružení k podpoře 
ZŠ a MŠ Hlohovec
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Cer� fi káty

Zapojením do projektu „Škola podporující zdraví“ koordinovaném Státním 
zdravotnickým ústavem v Praze nastoupila naše škola v roce 2006 cestu 
podpory zdraví. Získali jsme tak cer� fi kát umožňující členství v sí�  ŠPZ 
na základě vypracovaného a schváleného projektu s názvem Škola plná 
pohody. Čtyřleté období členství nám vypršelo, a proto nás v říjnu 2011 
čekal úkol vypracovat inovovaný projekt, který by nás i nadále opravňoval 
zůstat v sí�  ŠPZ, a nést tak i v dalších čtyřech letech název Zdravá škola. Námi 
vypracovaný projekt byl schválen a my jsme tak získali platné osvědčení a 
Dohodu o spolupráci s garantem programu SZÚ.

Projekty

EU peníze školám. Do projektu jsme zapojeni od roku 2010. Tento projekt 
umožňuje zlepšení podmínek pro vzdělávání na naší škole. V rámci projektu 
jsme pořídili dvě interak� vní tabule s posuvným systémem, dataprojektory a 
notebooky. V naší škole jsme se rovněž zaměřili v rámci projektu na vytváření 
nových vzdělávacích materiálů pro žáky.

Ovoce do škol. Zapojením do projektu od roku 2010 podporuje naše škola 
spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí 
evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do školy. 
Jasnou výhodou je, že žáci si mohou tyto výrobky vyzvednout zdarma 
v naší škole, kam jsou dodávány pravidelně dvakrát měsíčně.

Laktea - Školní mléko. Zapojením do projektu od roku školního 2002/2003 
poskytujeme žákům dotované mléko a mléčné výrobky, podporujeme tak 
zdravou výživu a zdravý vývoj školní mládeže.

Vernisáže ve výstavních prostorách budovy školy

První vernisáž - slavnostní otevření výstavy na půdě školy proběhla dne 
11. 2. 2003. Výstava tehdy prezentovala ilustrace akademického malíře 
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Gabriela Filcíka. Výstavu otevřel úvodním slovem grafi k Mgr. Vladimír 
Znamenák, který celou výstavu zaš� � l. Program byl doplněn hudebním 
vystoupením žáků. Tímto dnem jsme započali vernisáže – výstavy obrazů a 
grafi ky ve spolupráci s Vladimírem Znamenákem. Od té doby se v naší malé 
výstavní galerii prezentovalo mnoho výtvarníků. Vernisáže pořádáme zcela 
veřejné. Přijďte i vy podpořit je svou účas� . 

Logo školy 

Logo školy bylo vytvořeno na počest 100. výročí ZŠ Hlohovec

Jednou z prvních hraček dítěte byly a dodnes jsou kostky - barevné kostky 
v teplých, op� mis� ckých barvách symbolizují malé, hravé dě�  (MŠ). Kniha 
zastupuje veškeré poznání a vědomos�  lidstva - vědomos� , se kterými 
škola seznamuje dě�  od útlého mládí až po dospělost. Důležitost poznání 
je podpořeno červenou barvou.Součás�  vesnické školy je všudypřítomná 
příroda, na logu zobrazena v podobě květu na zeleném podkladu. To 
znamená, že barvy nebyly zvoleny nahodile, stejně jako žlutá a oranžová 
(ZŠ), které symbolizují sluneční záři a lidské tělo v jeho proměnách. To vše 
zarámováno obdélníkem se zakulacenými rohy, symbolem nemožnos�  
ubližovat sobě ani jiným.

Mgr. Vladimír Znamenák - autor
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Naše škola dnes

V současné době je škola v Hlohovci malotřídní školou, která 

poskytuje základní vzdělání žákům I. stupně. Ředitelkou je od 1. srpna 2001 

Mgr. Hana Sítková. Základní škola v Hlohovci je malou venkovskou školou 

rodinného typu, v níž se všichni denně potkávají a mají k sobě velmi blízko. 

V naší škole vládne dobrá atmosféra a pohoda, jejíž podstatou je otevřený 

partnerský vztah mezi učitelem a žákem, založený na vzájemné důvěře a 

Současný pedagogický sbor s žáky 5.ročníku, rok 2011
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respektu. Budova školy leží v klidném prostředí, v sousedství kulturního 

domu a kostela, na severním okraji malebné jihomoravské obce Hlohovec. 

Je obklopena rozlehlým přírodním parkem s vyhlídkou na rybník – ideální 

místo pro plnění mnohých výchovných a vzdělávacích záměrů školy, a také 

k uskutečňování cílů programu podpory zdraví ve škole. Škola je velmi dobře 

vybavena učebnicemi, učebními pomůckami i výškově stavitelným nábytkem. 

Prostorné učebny jsou účelně zařízeny a este� cky vyzdobeny. V každé třídě 

je velký koberec, který slouží nejen k relaxaci o přestávkách, ale probíhá zde 

také část výuky. Škola má zřízenu moderní počítačovou učebnu s připojením 

na internet, vybavenou 8 počítači, kterou žáci využívají ve výuce informa� ky 

i v zájmových kroužcích. Čtyři  učebny jsou vybaveny nejmodernější 

didak� ckou interak� vní technikou – dataprojektorem,  interak� vní tabulí 

či promítacím plátnem a notebookem včetně kompletního ozvučení. 

V odpoledních hodinách probíhá v budově školy pestrá zájmová činnost 

v 9  zájmových kroužcích, výuka náboženství, a od roku 2004 také výuka 

hry na hudební nástroje - klavír, fl étnu, housle a kytaru, kterou zajišťují ZUŠ 

Mikulov a ZUŠ Podivín. 

Učitelé se denně scházejí v útulné sborovně, kde mají k dispozici 

počítač s připojením na internet a s � skárnou. Ve výuce používají všechny 

dostupné učební pomůcky a moderní didak� ckou techniku. Ve školním roce 

2012/2013 navštěvuje naši školu 44 žáků 1. stupně ZŠ, kteří jsou vyučováni 

ve čtyřech  třídách s pě�  postupovými ročníky. Většina žáků má trvalé 

bydliště v Hlohovci, 3 žáci dojíždějí z okolních obcí a měst. Ve škole působí 

5 pedagogických pracovníků, kteří jsou pro svoji práci plně kvalifi kováni a 

1 správní zaměstnankyně.  Součás�  školy jsou také dvě oddělení školní družiny, 

jejíž činnost probíhá v době od 11.40 hod. do 15.30 hodin. Stravování žáků 

je zajištěno ve školní jídelně nedaleké mateřské školy. V suterénu budovy 

školy je výtvarná dílna s keramickou pecí, sloužící k pracovním činnostem 

v rámci výuky i mimo ni. Sportovní ak� vity se odehrávají v menší vybavené 
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tělocvičně a na mul� funkčním hřiš�  s umělou trávou. Sportovní fotbalové 

soutěže probíhají na velkém hřiš�  TJ Sokol Hlohovec. Žáci v průběhu školní 

docházky absolvují minimálně 20 hodin plaveckého výcviku v rámci výuky 

tělesné výchovy v plavecké škole Del� n Břeclav, v zimě bruslí na blízkém 

rybníku a navštěvují zimní stadion v Břeclavi. Využíváme také rozsáhlý 

Lednicko- val� cký areál k vycházkám a poznávání velkého množství 

kulturních památek. O velkých přestávkách pobývají naši žáci na čerstvém 

vzduchu v relaxační čás�  školního dvora. V průběhu vyučování jsou dle 

potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky s kompenzačními cviky. Žáci jsou 

vedeni k otužování – přiměřenému oblékání a zdravému způsobu života, ve 

kterém je samozřejmos�  pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu. 

Výuka v 1. - 5. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu 

základního vzdělávání s názvem Škola, brána vědění, č. j. 107/2007-1. Téma 

činnos�  letošního školního roku 2012/2013 zní: „Jubilejní rok“ na počest 

100. výročí školy a bude se promítat nejen do výuky ve všech ročnících, ale 

také do zajímavých školních projektů a jiných školních a mimoškolních akcí. 

Hlavní zásady výchovy a vzdělávání v naší škole

Vytváříme školní prostředí plné pohody a porozumění. Partnerské 
vztahy mezi žáky a učiteli, vzájemná úcta a slušnost jsou předpokladem 
správného vývoje dě� . 

Učíme pro život – porozumění potřebě vzdělávat se. Respektujeme 
míru schopnos�  každého žáka. 

Vychováváme dětskou osobnost s pozi� vním vztahem ke své rodné 
obci a okolí, zajímá nás, jaký člověk vyroste z každého našeho žáka. 
 

Integrujeme žáky s poruchami učení. Učíme dě�  toleranci a schopnos�  
spolupracovat. 
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Podporujeme zdravé sportování – turis� ku, výlety na kolech po 
okolí, plavání, bruslení. Účastníme se sportovních soutěží. Pořádáme 
ozdravné pobyty na škole v přírodě. 

Učíme pracovat s informacemi, využíváme moderní výpočetní 
techniku, pracujeme s encyklopediemi. 

Předcházíme nebezpečí sociálně patologických jevů. Plníme 
preven� vní program a nabízíme velký výběr zájmových ak� vit pro 
volný čas. 

Spolupracujeme s MŠ Hlohovec, místními organizacemi – zejména s TJ 
Sokol Hlohovec, s rodiči žáků. 

Prezentujeme se na veřejnos� . Snažíme se o komunitní rozměr školy.

Prezentace školy na veřejnos� :

• Od roku 1994 vydávání časopisu Školáček pro žáky, rodiče 

i veřejnost, vychází 2 krát ročně

• Pravidelné příspěvky do místního čtvrtletníku „Naša dědina“, 

informace o činnos�  školy, prezentace výsledků soutěží

• Organizování výstavek prací žáků

• Organizování vernisáží k výstavám výtvarného umění od r. 2003

• Netradiční třídní schůzky 

• Den otevřených dveří

• Stránky školy www.zshlohovec.cz  
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Tradiční akce školy 

• Vítání prvňáčků 

• Školní kmotři

• Pravidelné relace školního rádia ČTYŘLÍSTEK

• Podzimní kuličkiáda a drakiáda 

• Halloweenský den

• Projektové dny

• Mikulášská nadílka – tradice „páťáků“

• Vánoční besídka v KD

• Předvánoční sváteční den

• Školní reprezentační ples v KD

• Pohádkový zápis do 1. třídy, setkávání s nastávajícími prvňáčky

• Dětský maškarní ples v KD

• Koncerty žáků pod vedením ZUŠ

• Den dě�  a spaní ve škole

• Školní akademie - loučení s „páťáky“ a školním rokem

Tradiční rituály školy

• Pravidelné i mimořádné setkávání u školního zvonu

• Pondělní Povídánkov - ranní přivítací rituál

• Narozeninový rituál ve třídě 

• Rádio Čtyřlístek - gratulace k narozeninám žáků, vyhlašování 

soutěží

Všechny tyto ak� vity se pozi� vně promítají do každého dalšího 

dne v naší rodinné školičce. Opakování úspěšných školních akcí 

a třídních rituálů vedou k pocitu uspokojení, jistoty a pohody, a 

žáci se na ně těší. Atmosféra v naší škole je vstřícná a pozi� vně 

zaměřená směrem ke každému z žáků. 
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Účast žáků v soutěžích

   Oblastní, okresní, krajská úroveň

• pěvecká soutěž – lidová píseň

• literární soutěže

• výtvarné soutěže

• sportovní soutěže – vybíjená, fl orbal, kopaná 

• matema� cké soutěže – Cvrček, Klokánek

 

Soutěže pořádané školou

• Kuličkiáda

• Vybíjená, fl orbal, kopaná

• Recitační soutěž

• Literární soutěže

• Sběr papíru

• Sběr elektroodpadu
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Významné osobnos�  naší školy 

Karel Vyhlídal 

Narodil se r. 1875 v Telči, kde vystudoval reálku, zkoušky učitelské 

vykonal v Příboře a v Brně. Působil jako výpomocný učitel, později jako 

podučitel v Hruškách, Hroznové Lhotě, Ladné a Prušánkách. Zde se stal 

defi ni� vním a založil si rodinu. Od roku 1903 působil v Nové Lhotě na 

Strážnicku, od r. 1906 v Tvrdonicích. 

Po převze�  české školy v Hlohovci září roku 1919 až do roku 1935 

zde působil jako řídící učitel. Po celých 16 let působení v Hlohovci nebylo 

jediného podniku kulturního a sociálního, ať přednášky, divadla, slavnos� , 

zábavy, nadílky, sbírky, nebo jakékoliv jiné veřejné akce, při níž by nebyl 

řídící učitel Vyhlídal přiložil ruku k dílu. Karel Vyhlídal patřil ke staré učitelské 

gardě, která prožila před válkou těžké boje za svobodu školy a učitelstva, 

boje o právní a hmotnou existenci učitelského stavu, o národní uvědomění 

a všeobecný pokrok našeho lidu, boje provázené často bídou, utrpením 

a pronásledováním.
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Kamila Lukešová – Sojková

Svůj život naplnila prací pro dě�  jako učitelka, která se zároveň 

věnovala literární činnos� , kterou zachy� la podoby a příběhy vesnických 

dě�  v naší obci. Když v roce 1922 přesídlila z kraje domova na jižní Moravu, 

kde byl nedostatek učitelů, setkala se Kamila Lukešová ve vsi Hlohovec na 

Břeclavsku s lidským prostředím pro ni zcela neobvyklým a s neznámou 

krajinou. Hlohovčané, původem Charvá� , odolávali po celá léta na 

rakouském území germanizaci, nalézali oporu v lidovém živlu moravského 

Slovácka, jemuž přizpůsobili svou původní řeč, kroj i zvyky. Za šes� letého 

pobytu v dědině vznikaly nevelké syžetové prózy. Jako skici dětských postav 

zachycené v mikropříbězích tvořily přechod od obrázku k drobné povídce. 

Vyslovovaly dětství v rysech společných dětem téhož věku, v témže prostředí, 

ale také s jistým smyslem pro diferencovanou kresbu individuálních dětských 

charakterů. Důsledný dialekt v řeči dětských postav i postav dospělých, 

odlišený od spisovného jazyka v řeči vypravěče, dokumentuje neobvyklou 

vnímavost i paměť pro mluvní projevy dě� . Je pozoruhodné, že v žádné 

z těchto próz není zmínka ani o škole, ani o učitelce. Jako by tu Kamila 

Lukešová sledovala své dě�  na každém kroku, avšak němě a zpovzdálí, sama 

neviděna, aby „hru“ nemařila. V roce 1929 vyšla kniha dvanác�  próz ze života 

vesnických dě�  pod názvem Lohovecké dě� . Dialogy této knihy jsou psány 

v místním nářečí. Když soubor devatenác�  próz vyšel v roce 1929 knižně 

s názvem Lohovecké dě�  s pod� tulem Veselé příběhy z dětského života na 

Val� cku, bylo i z doslovu zřejmé, že chce – mimo jiné – také upozornit na 
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nejmladší generaci Hlohovčanů, kterým se tehdy v nových podmínkách ve 

svazu české pospolitos�  otvíraly nové možnos�  života.  
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Napsali nám
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Poděkování

Děkujeme � mto našemu zřizovateli, obci Hlohovec, za fi nanční podporu a 

pomoc při realizaci oslav 100. výročí ZŠ Hlohovec.

Archivní prameny:
• NAD 252, Základní škola Hlohovec, kronika 1878 – 1931
• NAD 252, Základní škola Hlohovec, kronika 1931 – 1956
• NAD 252, Základní škola Hlohovec, kronika 1956 – 1973
• Základní škola Hlohovec, kronika 1973 - 2012
• VAD 80, Archiv obce Hlohovec, inv..č. 1

Tištěné prameny:
• Vlková, Jana: Paní Hermínu Drobiličovou vyznamenali až v Texasu.
   Naša dědina, čtvrtletník obce Hlohovec, 2006, č. 2.
• Vyhlídal, Karel: Hlohovecká pamětní kniha z.r. 1846.
   Knihovna muzejního a vlas� vědného spolku v Břeclavi, 1929.
• Tenčík, Fran� šek: Nad dílem Kamily Sojkové. Zlatý máj, 1971, č. 4.
 
Seznam literatury:
• Geršic, Miroslav: 110 let Školského spolku Komenský ve Vídni. Vlas� vědný sborník jižní Morava, 
   2004, roč. 40, svazek 43.
• Geršic, Miroslav: Hlohovec a jeho založení Charváty. Vlas� vědný sborník jižní Morava 2003, 
   roč. 39, svazek 42.
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1. Seznam německých nadučitelů, učitelů a učitelek školy

Nadučitelé 

Georg (Jiří) Masaryk - preceptor  1812  –  1814

Fran� šek Adam  1814  –  1822

Jan Strnad  1. 4. 1823  –  1869

Ignác Josef Berka  1878  –  1. 9. 1897

Karel Němeček  1. 9. 1897  –  4. 10. 1907

Raimund Wincor  30. 4. 1908  –  20. 1. 1919

Učitelé a učitelky

Pauschek                      kolem roku 1860

Antonín Podloučka  1869  –  1878

Marie Anna Berková  1. 9. 1878  –  30. 9. 1897

Antonín Mazouch  20. 8. 1881  –  15. 11. 1884

Fran� šek Hovůrek  19. 7. 1885  –  31. 3. 1890

Fran� šek Nemetz  1. 3. 1887  –  30. 4. 1887

Petr Sládek   1. 9. 1889  –  28. 2. 1891

Josef Frank  1. 9. 1891  –  31. 5. 1907

Fran� šek Kunczický   1. 5. 1892  –  15. 5. 1893

Bohuslav Sklenář  15. 5. 1893  –  31. 8. 1893

Raimund Wincor  1. 9. 1893  –  31. 5. 1904

Josefi na Kočí   26. 10. 1897  –  30. 11. 1901
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Terezie Kozlíková - Franková  1. 12. 1901  –  31. 8. 1907

Antonín Hrebiscek  1. 9. 1904  –  30. 9. 1905

Tomáš Jakeš  12. 10. 1905  –  20. 1. 1919

Karel Vogel  1. 9. 1907  –  11. 6. 1908

Anna Potzová  10. 1. 1908  –  20. 1. 1919

Marie Rokovská  22. 1. 1908  –  30. 4. 1908

 a 7. 8. 1908  –  30. 4. 1909

Jan Kopetzký  18. 6. 1909  –  1. 11. 1909

Leo Kunerth  1. 11. 1909  –  30. 11. 1918

Jan Rychlý  1. 6. 1910  –  16. 1. 1910

 a 17. 10. 1910  –  1. 11. 1911

Rudolf Mička  1. 11. 1911  –  1. 10. 1913

Jan Plaschka  1. 9. 1912  –  30. 11. 1918

Josef Čikl 24. 9. 1913  –  30. 11. 1918

Seznam českých učitelů do roku 1938

Karel Vyhlídal, řídící učitel  20. 1. 1919  –  31. 10. 1935

Josef Havránek, za� mní učitel  22. 1. 1919  –  4. 2. 1919

 Emilie Vlčková, uč. ručních prací  28. 1. 1919  –  22. 4. 1923

Jaroslav Bokůvka, za� mní učitel  28. 1. 1919  –  31. 8. 1919

Karla Řídká, za� mní učitelka  12. 2. 1919  –  31. 8. 1919

Bře� slav Vařeka, za� mní učitel  1. 9. 1919  –  14. 10. 1920
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Marie Sedláčková, za� mní učitelka  1. 9. 1919  –  25. 11. 1921

Josef Zlámal, za� mní učitel  1. 9. 1919  –  31. 8. 1920

Fran� šek Králík, za� mní učitel  1. 1. 1920  –  1. 4. 1921

Josef Sojka, za� mní učitel  1. 9. 1920  –  30. 10. 1921

Božena Rylková, výpom. učitelka  1. 12.1920  –  31. 8. 1922

Ondřej Pisch, za� mní učitel  1. 4. 1921  –  31. 12. 1921

Karel Nekula, výpomocný učitel  20. 10. 1921  –  31. 8. 1922

Fran� šek Sedlář, za� mní učitel  1. 5. 1922  –  31. 8. 1922

Jan Havlík, za� mní učitel  1. 3. 1922  –  30. 4. 1922

Adolf Maršálek, za� mní uč, řídící uč.  19. 2. 1922  –  31. 8. 1922

Jaroslav Spáčil, za� mní učitel -  1. 9. 1922  –  30. 9. 1923

Jan Frejvald, za� mní učitel -  1. 9. 1922  –  31. 8. 1924

Kamila Lukešová, učitelka -  1. 9. 1922  –  31. 12. 1928

Marie Žáková, za� mní učitelka -  1. 9. 1922  –  31. 8. 1923

Fran� ška Svozilová, zat. učit. ruč. prací  23. 4. 1923  –  31. 1. 1924

Anděla Švarná, učitelka  1. 9. 1923  –  31. 8. 1925

Josef Sojka, učitel  1. 10. 1923  –  31. 3. 1929

Karel Žamberský, učitel  1. 9. 1924  –  31. 8. 1925

Anna Tesaříková, výpom.uč. ruč. prací  15. 9. 1924  –  30. 6. 1925

Marie Hodná, za� mní učitelka  1. 9. 1925  –  10. 1. 1926
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Marie Konečná, za� mní učitelka  1. 9. 1925  –  1. 10. 1925

Josef Potměšil, učitel  1. 10. 1925  –  31. 8. 1932

Marie Nešporová, výpom. učitelka  6. 2. 1926  –  28. 6. 1926

Milada Chromcová, def. uč. ruč. prací  1. 3. 1926  –  14. 9. 1931

Fran� ška Svozilová, def. uč. ruč. prací  1. 3. 1926  –  15. 12. 1926

Pravomila Rýparová, za� mní učitelka   4. 9. 1926  –  31. 8. 1929

Ludmila Pavlicová, výp. uč. ruč. prací  10. 1. 1927  –  30. 6. 1927

Fran� ška Malučká, výp. uč. ruč. prací  15. 9. 1927  –  1. 12. 1927

Růžena Zapletalová, výp. uč. ruč. prací  1. 12. 1927  –  31. 8. 1928

Marie Lešnerová, výp. uč. ruč. prací  1. 9. 1928  –  31. 8. 1929

Anna Šedivá, výpomocná učitelka  1. 1. 1929  –  28. 6. 1930

Zdenka Pokorná, výpomocná učitelka  1. 4. 1929  –  30. 5. 1929

Fran� šek Janků, učitel čekatel  1. 5. 1929  –  31. 8. 1930

Ludmila Brohmová, defi ni� vní učitel  1. 9. 1929  –  30. 9. 1932

Julie Szafránková, učitelka ruč. prací  1. 9. 1929  –  28. 2. 1930

Růžena Dolejší, učitelka ruč. prací  15. 3. 1930  –  31. 8. 1930

Alois Ministr, defi ni� vní učitel  1. 9. 1930  –  31. 8. 1931

Božena Dočkalová, učitel čekatel  1. 9. 1930  –  31. 8. 1931

Dagmar Jirásková, učitelka ruč. prací  1. 9. 1930  –  31. 8. 1931

Marie Nedošínská, učitelka  1. 9. 1931  –  31. 8. 1933

Ferdinand Chovanec, výpomocný učitel  1. 9. 1931  –  28. 6.1932
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Helena Kaislerová-Zapletalová - učitelka ruč. prací   –  1. 9. 1931

Vladimír Klímek, učitel čekatel  1. 9. 1932  –  15. 12. 1934

Vavřín Němeček, učitel čekatel  1. 9. 1932  –  31. 5. 1935

Alžběta Keprtová, učitel čekatel  1. 9. 1932  –  31. 8. 1936

Marie Jelínková, učitel čekatel  1. 9. 1933  –  31. 8. 1938

Marie Mar� nková, defi ni� vní učitel 1. 9. 1934  –  31. 8. 1935

Eliška Satkeová, učitelka ruč. prací  1. 10. 1934  –  1. 11. 1934

Milada Laubová, výpomocná učitelka  16. 12. 1934  –  31. 1. 1935

Vladimír Klímek, defi ni� vní učitel  1. 2. 1935  –  31. 8. 1935

Antonín Návara výpomocný učitel  1. 9. 1935  –  17. 11. 1938

Vlasta Zdražilová, defi ni� vní učitelka  1. 9. 1935  –  31. 8. 1937

Štěpánka Lánová, defi ni� vní učitelka  1. 9. 1935  –  30. 11. 1935

Josef Breitenbacher, defi ni� vní učitel  1. 11. 1935  –  31. 8. 1937

Jan Lacina, defi ni� vní učitel  1. 12. 1935  –  31. 8. 1937

Leopold Kašutek, výpomocný učitel  1. 9. 1936  –  1. 10. 1937

Eduard Procházka, řídící učitel  1. 9. 1937  –  17. 11. 1938

Josef Darmovzal, defi ni� vní učitel  1. 9. 938  – 17. 11. 1938

Anna Krupičková, výpomocná učitelka  1. 9. 1937  –  31. 8. 1938

Milada Daňkovská, výpomocná učitelka  1. 9. 1937  –  31. 8. 1938

Svatopluk Fučík, výpomocný učitel  1. 10. 1937  –  31. 8. 1938

Čestmír Hanzík, výpomocný učitel  1. 9. 1938  –  17. 11. 1938
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3. Seznam pedagogických pracovníků školy od roku 1945

Učitelé

Vavřín Němeček  30. 4. 1945  –  31. 8. 1945

Antonín Návara 1. 9. 1945  –  1. 3. 1950

Miloš Peřina 1. 9. 1945  –  1. 8. 1951

Stanislav Grossmann 1. 9. 1945  –  31. 8. 1956

Věra Hnyková – Grossmannová   20. 3. 1946  –  31. 8. 1956

Jarmila Makovská 22. 3. 1946  –  31. 8. 1947

Vladimír Herfert 1. 5. 1948  –  31. 8. 1948

Drahomír Baťka 1. 10. 1948  –  31. 8. 1949

Karel Kopecký   1. 10. 1948  –  19. 10. 1948

Jan Petrůj 1. 3. 1950  –  31. 8. 1962

Marta Straková 1. 3. 1950  –  30. 6. 1950

Drahomíra Bednaříková 1. 9. 1950  –  30. 6. 1951

Jiřina Ministrová 1. 9. 1951  –  31. 1. 1952

Karel Adámek 1. 9. 1951  –  31. 10. 1952

Marie Neubauerová 1. 11. 1952 – 31. 8. 1953

Milada Vašíčková 1. 9. 1953  –  31. 8. 1954

Jaroslav Měrotský 1. 9. 1954  –  1. 11. 1955

Karel Adámek 1. 11. 1954  –  31. 8. 1962

Anna Šenková – Krů� lová 7. 11. 1955  –  31. 1. 1959
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Karel Pinka 3. 1. 1956  –  31. 8. 1956

Jaroslava Jeřábková 1. 9. 1956  –  31. 8. 1961

Antonín Návara 1. 9. 1956  –  31. 8. 1969

Fran� šek Hradil 12. 2. 1957  –  15. 5. 1957

Žofi e Slunská 1. 2. 1959  –  30. 6. 1990 

Helena Kučerová  1. 9. 1959  –  15. 11. 1959

Anežka Vlková 1. 9. 1961  –  7. 2. 1965

Marie Vájová 1. 9. 1962  –  31. 8. 1963

Anneliese Zoubková 1. 9. 1963  –  31. 8. 1967

Marie Trčková 21. 9. 1964  –  15. 4. 1965

Anna Grbavčicová 8. 2. 1965  –  30. 6. 1990

Jindřich Trčka 28. 3. 1966  –  17. 9. 1966

Ing. Jan Lošák 19. 9. 1966  –  19. 11. 1966

Eliška Poláchová 21. 1. 1966  –  28. 12. 1966

Marie Horčicová – Prajková 1. 9. 1969  –  31. 8. 1973

Marie Jetelinová 1. 9. 1972  –  30. 6. 1976

Ivana Řehořová 1. 9. 1973  –  31. 8. 1974

Věra Komárková 1. 9. 1974  –  31. 8. 1981

Marie Náhlíková 1. 7. 1978  –  31. 8. 1979

Libuše Vlašicová 1. 9. 1981  –  do důchodu

Svatava Trechová 1. 9. 1984  –  31. 8. 1986
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Josef Tichý 1. 9. 1991  –  31. 7. 2003 

Hana Sítková 7. 11. 1990  –  31. 7. 2001

Marcela Létalová 15. 11. 1991  –  30. 6. 1994

Miroslava Knéslová 1. 9. 1992  –  31. 8. 1995

 1. 9. 1996  – 28. 8. 2010 

Elena Jankovičová  1. 9. 1995  –  učí stále

Drahomíra Langarová   28. 8. 1998  –  30. 6. 2000

Jitka Jankovičová 28. 8. 2003  –  učí stále

Andrea Kurkova 27. 8. 2002  –  učí stále

Anna Drobiličová    1. 9. 2006  –  30. 6. 2007

Eliška Jungmannová    1. 9. 2009  –  30. 3. 2012

Ředitelé od roku 1945

Němeček Vavřín           31. 4. 1945  –  1. 9. 1945

Návara Antonín           1. 9. 1945  –  1. 3. 1950

Jan Petrůj  1. 3. 1950  –  31. 8. 1962

Karel Adámek              1. 9. 1962  –  30. 6. 1990

Anna Grbavčicová          1. 9. 1990  –  30. 6. 1997

Mgr. Pavel Hála          1. 7. 1997  –  31. 7.2001 

Mgr. Hana Sítková         1. 8. 2001  –  dosud
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Vychovatelky ŠD od roku 

Marie Grandičová 1. 9. 1975  –  31. 8. 1977

Alena Kadlecová 1. 9. 1977  –  30. 6. 1978

Božena Šlancarová 1. 9. 1978  –  31. 8. 1979

Jana Kolářová 1. 9. 1981  –  31. 12. 1982

Eva Šlichtová 1. 1. 1983  –  30. 6. 1985

Zdenka Hajdová 8. 3. 1987  –  9. 10. 1988

Josefa Hübnerová 1. 9. 1985  –  31. 8. 1987

Hana Sítková 14. 3. 1988  –  7. 11. 1990

Elena Jankovičová 1. 9. 1994  –  30. 6. 1995 

Ivana Toncrová 28. 8. 1996  –  30. 6. 1997

Petra Suchánková  29. 8. 1997  –  30. 6. 1999

Jitka Jankovičová            26. 8.1999  –  28. 8. 2003

Lenka Předínská          29. 8. 2003  –  30. 6. 2004

Eva Grabmüllerová 31. 8. 2004  –  28. 8. 2011

Miroslava Knéslová 1. 9. 1990  –  31. 8. 1991

 1. 9. 1995  –  31. 8. 1996

 28. 8. 2010  –  dosud
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Seznam absolventů školy od roku 1991

1991/1992 - tř. uč. Vlašicová Libuše, 4. roč.

Drobiličová Zuzana, Fabičovic Vít, Ferbarová Klára, Girič Marek, Haar 
Petr, Hajda Jaroslav, Hajdová Miroslava, Hluchý Michal, Hřebačka Zbyněk, 
Hubička Miroslav, Jankovičová Jitka, Koňařík Pavel, Koňařík Petr, Sítek Jan, 
Škrobáčková Miroslava, Šoška Kamil, Vlk Josef, Vlk Libor

1992/1993 – tř. uč. Tichý Josef, 4. roč.

Bartolčic Bohuslav, Blažej Zdeněk, Drobiličová Veronika, Fabičovicová 
Terezie, Fialová Sylva, Garčic Michal, Letavka Zdeněk, Musilová Romana, 
Navrá� l Jaromír, Orlický Vítězslav, Radkovičová Jarmila, Radkovič Tomáš, 
Radkovičová Zuzana, Šlichta Jaroslav, Tučková Lenka, Vaškovičová Marie, 
Vlašic Jiří, Vlašic Lukáš, Vlková Michaela, Vlk Petr, Vymyslická Jitka

1993/1994 – tř. uč. Létalová Marcela, 4. roč.

Bergauer Radek, Fabičovicová Hana, Fabičovic Josef, Garčic Lukáš, 
Garčicová Sylva, Hajda Lubomír, Hluchá Helena, Chalupa Jan, Jankovičová 
Petra, Kurková Dagmar, Lapčík Tomáš, Maroušová Hana, Michalicová Petra, 
Musilová Iveta, Navrá� l Mojmír, Škoda Josef, Vlk Tomáš

1994/1995 – tř. uč. Knéslová Miroslava, 4. roč.

Broska Ondřej, Drábek Miloslav, Ferbarová Michaela, Garčicová Hana, 
Jankovič Tomáš, Machálková Hana, Orlická Silvie, Radkovič Lukáš, Radkovič 
Marcel, Vymyslický Ivo

1996/1997 – tř. uč. Sítková Hana, 5. roč.

Baránek Mar� n, Blažejová Hana, Borovcová Markéta, Doleček Radek, 
Fabičovicová Jana, Fabičovic Josef,Garčicová Olga, Hromek Tomáš, Klimovič 
Milan, Malčicová Alena, Pivodová Iva, Radkovič Lukáš, Radkovič Zdeněk, 
Sítková Eliška
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1997/1998 – tř. uč. Tichý Josef, 5. roč.

Čechová Andrea, Davčíková Veronika, Dolečková Eliška, Drábek Kamil, 
Drobilič Tomáš, Fabičovicová Petra, Grandičová Veronika, Hromek Dušan, 
Krejčí Pavel, Miškeřík Svatopluk, Radkovič Lukáš, Sadílková Tereza, Sítek 
Michal, Šlichta Stanislav, Vlková Petra

1998/1999 - tř. uč. Langarová Drahomíra, 5. roč.

Bartošík Luděk, Borovcová Šárka, Buriánek Lukáš, Fabičovicová Lenka, 
Hajdová Soňa, Hubičková Hana, Koryčánek Antonín, Orlická Jana, Radkovič 
Petr (ml.),Radkovič Petr (st.), Strýčková Monika, Vališ Luděk, Tomáš Petr, 
Wunsch Karel

1999/2000 - tř. uč. Langarová Drahomíra, 5. roč.

Buriánek Pavel, Drobilič Dalibor, Hammer Jan, Chalupa Jiří, Lýznerová 
Nikol, Malčicová Jana, Ondráček Luboš, Orlický Tomáš, Pírková Veronika, 
Radkovičová Linda, Radkovičová Soňa, Slaninová Simona, Wunschová 
Radka

2000/2001 - tř. uč. Mgr. Hála Pavel, 5. roč.

Bartošík Josef, Fabičovic Pavel, Koryčánek Kamil, Krejčí Petr, Kurka 
Lukáš, Kurková Pavlína, Michalicová Mar� na, Orlický Mar� n, Radkovič 
Josef,Radkovičová Mar� na, Robíšek Petr, Suchomel Robert, Vališová Hana 

2001/2002 - tř. uč. Mgr. Sítková Hana, 5. roč.

Bartošík Jan, Balšínková Veronika, Davčíková Gabriela, Fabičovic Zdeněk, 
Gurín Dominik, Gurín Mar� n, Heváková Romana, Jankovičová Klára, 
Kašník Tomáš, Mrázik Michal,Platcerová Veronika, Procházková Marie, 
Radkovičová Veronika, Sítková Marie, Snopek Michal, Srholcová Bára, 
Suchánek Pavel, Vlašicová Alena, Vlašic Karel, Vlková Mar� na, Kučerová 
Jindřiška

2002/2003 – tř. uč. Tichý Josef, 5. roč. 

Damborský Ondřej, Drobiličová Lucie, Grandičová Kristýna, Petrášová 
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Ludmila, Radkovičová Mar� na, Snopková Michaela, Stýblo Jaromír, 
Uhlíková Nikola, Vališ Petr, Vlašicová Lucie

2003/2004 – tř. uč. Mgr. Kurková Andrea, 5. roč.

Balšínková Michaela, Baránek Mar� n, Bartošíková Marie, Benešová Lenka, 
Bouchner Lukáš, Drobilič Ivo, Drobilič Josef, Girič David,Heváková Gabriela, 
Keszocze Jozef, Sítek Vít

2004/2005 – tř. uč. Mgr. Jankovičová Jitka, 5. roč.

Buriánková Lucie, Drobilič Jiří, Garčicová Lenka,Garčic Lukáš, Grandič 
Dominik, Hromková Monika, Lípová Aneta, Michalčíková Radka, 
Nejezchleba Michal, Nejezchleba Tomáš, Pekárek Mar� n, Petrášová 
Barbora, Pixa Václav Suchomelová Barbora

2005/2006 – tř. uč. Mgr. Mgr. Kurková Andrea, 5. roč.

Damborský Jiří, Drobiličová Mar� na,Garčic Jan, Garčicová Lucie, Jankovič 
Pavel, Kaňa Mar� n,Kobsíková Kamila, Kurka Josef, Kurková Michaela, 
Létalová Klára, Mráziková Kristýna, Musil Aleš, Pekárková Nikola,Polách 
Petr, Slunský Stanislav, Vlková Ivana, Vlková Petra

2006/2007 - tř. uč. Mgr. Sítková Hana, 5. roč.

Beneš Josef, Darmovzalová Leona, Drobilič Pavel, Drobilič Vít, Garčic 
Zdeněk, Grandičová Markéta, Hniličková Žaneta, Knézlíková Mar� na, 
Kobliha Dominik, Pekárková Jana, Pixa Vojtěch, Slunský Kamil, Tomáš 
Adam, Vlašic Jan, Vlk Zdeněk, Vý� sk Radim

2007/2008 - tř. uč. Mgr. Jankovičová Elena, 5. roč.

Bajgerová Kateřina, Buriánek Pavel, Fabičovicová Mar� na, Michalčík Jiří, 
Nejezchleba Mar� n, Nejezchlebová Hana, Petrášová Anna, Polách Mar� n, 
Radkovič Libor, Schallenbergerová Nela, Tihelka Filip, Vlašicová Silvie
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2008/2009 - tř. uč. Mgr. Jankovičová Jitka, 5. roč.
Bartošík Fran� šek, Lípová Lucie, Knézlík Josef, Knézlíková Štěpánka, 
Kresničer Vojtěch, Machalová Sabina, Suchánek Petr, Šváb Dominik, Uhlík 
Mar� n

2009/2010 – tř. uč. Knéslová Miroslava, 5. roč

Drábek Marcel, Drobilič Mar� n, Jankovičová Tereza, Kupča Petr, Michalica 
Jan, Nejezchleba Filip, Pekárková Tereza, Pešová Kristýna, Rusek Oswald, 
Schallenberger Jan, Strýček Michal, Vlašic Karel, Wunsch Mar� n, Zoubková 
Veronika

2010/2011 – tř. uč. Mgr. Jungmannová Eliška, 5. roč.

Beneš Jan, Darmovzalová Mar� na, Fendrych Ladislav, Fila Viktor, Garčicová 
Kateřina, Garčicová Ludmila, Hajda Isabel, Nejezchlebová Sára, Němec 
Tomáš, Škaloud Daniel, Šomanová Aneta, Šošková Petra, Veselá Miroslava, 
Zoubek Jan

2011/2012 – tř.uč. Mgr. Sítková Hana, 5. roč.

Aubrechtová Jana, Bajgerová Eliška, Drobiličová Veronika, Fürbach Daniel, 
Jankovičová Sabina, Kurková Pavla, Michalica Ondřej, Nejeschleba David, 
Schallenberger Václav, Tihelková Kateřina, Tréšková Sabina, Zoubek Radim
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Seznam současných žáků

Školní rok 2012/2013 

1. ročník, tř. uč. Mgr. Hana Sítková

Balšínková Klára, Doležalová Agáta, Drobiličová Klára, Drobilič Filip, 
Glierová Sofi e, Lípa Jan, Koch Adam, Košulič Mar� n, Radkovičová Barbora, 
Sadílek Marek, Šošková Natálie, Švábová Nikola, Vaškovičová Natálie,  
Vlašic Josef, Vlk Jiří

2. ročník, tř. uč. Mgr. Kurková Andrea

Adamcová Tereza, Čechová Veronika, Foukalová Kateřina, Kapustová 
Mar� na, Koňaříková Eliška, Michalčíková Jana, Myslíková Karina, 
Schallenberger Tomáš, Vachůt Vojtěch

3. ročník, tř. uč. Mgr. Jankovičová Elena

Fabičovic Josef, Černý Mar� n, Drobiličová Kristýna, Vlk Viktor

4. ročník, tř. uč. Mgr. Jankovičová Jitka

Baránková Kateřina, Blažek Lukáš, Drobiličová Anna, Grunský Filip, 
Kresničerová Dominika, Remeňová Barbora, Tučková Anna, Vaškovič Petr, 
Vlašic Vojtěch 

5. ročník,tř. uč. Mgr. Jankovičová Elena

Bolboceanu Daniel, Drobiličová Adéla, Hanušová Adéla, Garčicová Nelly, 
Kupča Filip, Machalová Vanessa, Misařová Adéla

Spojenými ročníky jsou 3. a  5.ročník
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Z týdeníku MORAVSKÝ JIH

Hlohovecké dě�  zasadily dva kaštanovníky

TŘI GRÁCIE(JaV) – ve čtvrtek 19. října 2006 zasadili žáci tře�  a páté třídy Základní školy 
v Hlohovci za zámečkem Tři Grácie spolu s lesníkem Ing. Bohumilem Lošťákem další dva 
kaštanovníky do nově vznikající aleje sta těchto u nás poměrně vzácných stromů.

Do této aleje, která mohla vzniknout za přispění Rotary klubu Břeclav a hlavně kvůli velké 
inicia� vě milovníka přírody, známého fotografa a lesníka Ing. Bohumila Lošťáka už schází 
dosadit pouze několik exemplářů, které však mají své patrony. Mezi „kmotry“ kaštanovníků 
jsou významné ins� tuce, školy, ale i jednotlivci. Žáci základní školy v Hlohovci zasadili stromky 
s pořadovými čísly 88 a 98. 

Kaštanovník plodící jedlé kaštany je strom z čeledi bukovitých. V Ćeské republice tyto 
stromy zpravidla plní roli okrasnou a není to dřevina zrovna obvyklá pro naši zeměpisnou 
šířku. Přesto jsou její plody uzrálé u nás mnohdy i kvalitnější než dovážené. Plody jsou 
kaloricky velmi vydatnou potravou, ale na rozdíl od ořechů neobsahují olej, nýbrž škrob. 
Mají ho téměř 45 procent.  Dále obsahují menší procento cukru, tuku, bílkovin a mají 
vysoký obsah vitaminu C a B1. Pečené jedlé kaštany jsou pochoutkou zejména v zimních 
měsících, ale z těchto plodů se dá vyrábět spousta slaných i sladkých lahůdek. Kaštanovník, 
la� nským názvem Castanea sa� va, je domovem zejména v letovisku Lovran na Kvarnerské 
riviéře na východním pobřeží chorvatské Istrie. Chorvatsky se jedlým kaštanům říká maruni 
a každoročně se ve městě Lovranu konají v říjnu slavnos�  jedlých kaštanů – tzv. marunáda, 
které jsou nejen gurmánským, ale i kulturním svátkem.

Podle iniciátora výsadby této aleje Ing. Bohumila Lošťáka však má vysazení těchto stromů 
ve stráni za Třemi Gráciemi význam nejen pro pěstování chutných plodů, ale zejména funkci 
okrasnou a krajinotvornou. 

Dě� , honem do školy!

Rádio Čtyřlístek volá:
Začíná nám opět škola!
Dě� , honem do školy!
Čekají nás úkoly.
Naše škola je tak krásná,
září nám jak hvězda jasná.

Jana Aubrechtová, 5.třída

Škola

Naše škola, školička,
je teď  nová celičká.
Nová okna s fasádou
jsou její velkou parádou.
Máme také nové hřiště,
je to super sportoviště.
K tomu altán prostorný
na venkovní učení. 
Naše škola, krasavice,
ať má žáků stále více.

Sabina Jankovičová, 3. třída
Václav Schallenberger, 3. třída

Zpracovaly: Mgr. Elena Jankovičová, Mgr. Jitka Jankovičová, Mgr. Hana Sítková
Technická úprava a � sk: EUROPRINTY, spol. s r.o.



1. třída

2. třída



3. třída

4. třída



5. třída

Zahájení školního roku 2009/2010



Projekt „Barevný týden“

Projekt „Kamarádi kamarádům“



Zdobení vánočního stromu

Vánoční besídka



Advent v naší škole

Vánoční koncert ZUŠ při naší škole



Den Slabikáře

Vystoupení tanečního kroužku, rok 2002



Hodina vlas� vědy v PC učebně

Dětský čin roku 2009, kategorie Dobrý nápad, 1.místo



Projekt Ukliďme si svět, 3.místo v Jihomoravském kraji, Brno 2010

Školní družina, tvoříme elektrospotřebiče



Kolaudace mul� funkčního hřiště s umělou trávou, rok 2010

Žáci na novém školním hřiš� 



Mezinárodní projekt Balonky bez hranic, rok 2009

Dětský maškarní ples



Školní reprezentační ples v Kulturním domě

Březen – měsíc knihy, návštěva Obecní knihovny v Hlohovci



Březen -  Den učitelů aneb Škola naruby

Otvírání jara v lokalitě Stará hora



Ukázka práce hasičského záchranného sboru Val� ce

Školní kmotři – vítání novorozenců 
v naší obci



Poznávací výlet, Praha 2012

Sázení školního stromu u Tří Grácií



Den dě�  – exkurze do ZOO Brno

Den dě�  – spaní ve škole
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