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Milý čtenáři, 
 

 je tomu již neuvěřitelných 50 let, co se poprvé otevřely dveře 
naší krásné školy a začala se psát historie samostatné školní 
budovy. Za tu dobu prošly jejími učebnami tisíce žáků a bezmála 
170 učitelů. Tento almanach nechť je Ti stručným průvodcem 
půlstoletím její existence… 

 
 
 
 
 

 
Letecký pohled na hlavní školní budovu 2011 
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V červnu 2013 slavíme nejen 50. výročí nové školní budovy, ale 
zároveň i 341. výročí první písemné zmínky o velkohoštické škole (podle 
nejnovějších poznatků pochází z roku 1672). 

Do jejího postavení a otevření se učilo na různých místech. Po     
2. světové válce, ve které byly Velké Hoštice silně poškozeny, se učilo 
v domě pana Moslera na Opavské ulici, nejmenší žáci se učili v obecní škole 
(dnešní budova obecního úřadu). Ve školním roce 1946-47 se škola 
přestěhovala do zámku.   

 

Pro pamětníky: Tehdy před 50 lety 
 

Výpis z kroniky školy vedené od září 1962: „Celý letošní školní rok 
byl ve znamení dokončovacích prací na nové školní budově a přípravách na 
její slavnostní otevření. Všichni žáci na 2. stupni se podíleli svou prací na 
stavbě této krásné budovy. I učitelé pracovali dle svých sil a schopností. 
Zvláštní zásluhu na výstavbě školy má učitel Josef Petružela… Zvláštní 
pochvalu však zaslouží natěrač Josef Adamec z Malých Hoštic, který zdarma 
odpracoval na škole 320 hodin. Celou školu zdarma vymalovali místní malíři 
Viktor Sicha, Alfons Latoň, Jan Bollek, František Proksch, Alois Běláček, Jan 
Kaluža, Teofil Zajitz a Erich Frank... 
...Stavbu školy provedl závod Pozemní stavby n.p. Ostrava - závod Opava. 
Stavbyvedoucím byl stavitel Josef Hollesch z Malých Hoštic a mistrem 
Robert Grygarčík z Malých Hoštic, který byl po dobu tří měsíců vystřídán 
mistrem Josefem Lasákem z Chlebičova... 
…Celkový náklad na výstavbu školy bez vnitřního zařízení činil 3 500 000 Kč… 
Celkový náklad na vnitřní vybavení školy činí do dnešního dne (srpen 1963) 
350 000 Kč… 
…Navíc byly také stěny tělocvičny obloženy do výše 2 m modřínovými 
latěmi. Jen toto obložení stálo 56 000 Kč. Dalších 35 000 Kč bylo vynaloženo 
na vylepšení střechy hlavního traktu. Vyjma suterénu byly na chodbách 
traktu položeny dlaždice místo plánovaného terasa. Větší náklady o 180 000 
Kč spojené s těmito úpravami byly hrazeny z peněz, které byly ušetřeny tím, 
že na stavbě bylo zdarma odpracováno 26 000 hodin. Z rozpočtu na stavbu 
bylo ještě ušetřeno 36 000 Kč…“ 
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Neděle 2. 6. 1963 
„Na slavnostní otevření nové školy se pečlivě připravovala nejen 

naše školní mládež a učitelé, ale i celá obec... Byli pozváni zástupci 
politického a veřejného života okresu, kraje i státní správy. 

Největší radost nám způsobil svou účastí velvyslanec Kubánské republiky 
v Praze Dr. Armando Florez Ibarra s Isabellou Allende, ředitelkou Prensy 
Latiny (kubánská tisková agentura), Téofil Acosta – muž černé pleti, 
náměstek ministra školství a kultury Dr. Václav Křístek... Téměř 50 čestných 
hostů na slavnostní tribuně a dalších 50 nejzasloužilejších pracovníků na 
čestné tribuně sledovalo slavnostní pořad. 
Zaznívají tóny kubánské     
a československé státní 
hymny, provázené dělo- 
vými salvami, na stožáry 
letí obě státní vlajky, 
vyrovnané řady pionýrů 
zdraví svým pozdravem, 
hosté a občané vzdávají 
čest... Slova se ujímá 
předseda MNV v Opavě    
soudruh O. Ledabyl, který 
srdečně přivítal naše milé  
a vzácné hosty...            
     

          Slavnostní otevření školy 2.6. 1963 
 

Náměstek ministerstva Dr. Křístek... vyzvedl internacionální cítění 
našich žáků a jejich iniciativu. V závěru svého projevu předal pak řediteli 
školy s. M. Taclovi dekret MŠK tohoto znění: 
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Ministerstvo školství a kultury 
propůjčuje 

základní devítileté škole ve Velkých Hošticích 
čestný název 

Základní devítiletá škola  
československo-kubánského přátelství 

ve Velkých Hošticích 
 

V Praze dne 2. června 1963  
 

 
...Za souhlasu a potlesku přítomných předává předseda MNV       

s. O. Ledabyl řediteli školy klíče od nové školní budovy… Konečně nadchází 
chvíle, kdy host nejvzácnější, kubánský velvyslanec, odhaluje štít školy, 
náměstek ministerstva školství a kultury přestřihuje pásku a první 
návštěvníci vstupují do nové, tak dlouho očekávané a s takovým úsilím 
vystavěné budovy... 
...Dostavila se Čsl. televize, která pořizovala záběry, zpravodaj ČTK, redaktoři 
krajského i okresního tisku a jiní. Také Čsl. rozhlas natočil besedu                    
u příležitosti otevření naší školy a vysílal ji v neděli 2. června v 15:30 hod.     
V besedě hovořili s redaktorkou Tetensovou tajemník MNV J. Borunský, žáci 
Alfred Borunský, Antonie Chalupová a Lýdie Břesková. Praha vysílala 
televizní záběry z otevření naší školy v úterý 4. června večer v rozhlasových 
novinách...“ 
 

Ve školním roce 1962 / 63 měla škola 457 žáků v 15 třídách. 
V září 1963 nastupovalo do 16 tříd nové školy 491 žáků. 
K 2. 6. 2003 navštěvovalo 11 tříd 225 žáků ! 
K 2. 6. 2013 navštěvuje 9 tříd 163 žáků !! 
 

A dnes – po padesáti letech 
 

K 1. 7. 2002 vstoupila škola do právní subjektivity. 
Jsme středně velká venkovská škola umístěná v krásném 

prostředí zámeckého parku, obklopená sportovními plochami. 
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Škola zahrnuje dvě oddělení školní družiny a školní jídelnu 
s výdejnou stravy. Na nižším stupni máme po jedné třídě v ročníku, na 
vyšším jsme mívali dvě, protože k nám přicházejí žáci ze spádové školy 
v Chlebičově a několik žáků z Malých Hoštic. Dnes  máme i tam, vlivem 
úbytku dětí, po jedné třídě v ročníku.  
Nový školní vzdělávací program 

Od roku 2007 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího 
programu s názvem „Nevíme všechno, ale chceme vědět, jak na to“. 
 

Rekonstrukce 
Po čtyřiceti letech provozu školy se ukázalo, že budovy a okolí 

školy přestávají odpovídat požadavkům moderní školy, doby, bezpečnosti, 
hygieny… 

Obec Velké Hoštice se pustila do rozsáhlých úprav, oprav              
a rekonstrukcí. O prázdninách 2002 proběhla částečná rekonstrukce 
tělocvičny – výměna oken na východní straně, oprava střechy, nátěr 
podlahy, obložení šaten a WC a rekonstrukce sprch. Kotelna na pevná paliva 
byla nahrazena plynovou. Z bývalé uhelny jsme udělali posilovnu. Připravili 
jsme učebnu pro práci s počítači a internetem. 

V roce 2003 zadala obec vypracování projektu pro celkovou 
velmi rozsáhlou rekonstrukci školy a jejího okolí tak, aby zapadla do 
krásného prostředí zámeckého parku, barokního zámku a kostela. 

 
Ve školním roce 
2004-2005 dostala 
škola novou sedlo- 
vou střechu. Na 
jaře a o prázdni- 
nách byla vyměně- 
na okna v celé 
hlavní budově.                         
 
 
Krov nové střechy 2005 
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     Rekonstrukce střechy 2005 

 

O prázdninách 2007 byla rekonstruována a modernizována 
výdejna stravy. Na podzim 2007 proběhla 2. fáze rekonstrukce – hlavní 
budova byla zateplena a dostala novou krásnou fasádu, spojovací chodba 
k jídelně a hu- 
debna dostaly 
sedlovou stře- 
chu,takže skon- 
čilo zatékání     
a tyto prostory 
se zateplily.  

 
 
 
 
 

 Nová fasáda 2007 
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Bylo krásně upraveno prostranství za školou a zřízeno malé 
parkoviště pro vozidla učitelů a návštěv.  
 
V roce 2011 - bylo 
nevhodné, poruchové 
a energeticky nároč- 
né osvětlení tělo- 
cvičny nahrazeno 
funkčnějším a mno- 
hem úspornějším. 

 
 

            

Parkoviště pro učitele a návštěvy 
 

V roce 2012 bylo vyrovnáno a zámkovou dlažbou vydlážděno 
prostranství před školou. 
 

V roce padesátého výročí byla vyměněna okna a parapety v jídelně a ve 
spojovací chod- 
bě, konečně 
jsme vyměnili 
obklady ve ve- 
stibulu, (pů- 
vodně byly čer- 
né) vymalovali 
některé pro- 
story a prosvět- 
lili některá te- 
mná zákoutí. 
 

Nové obklady 
a dlažba ve 
vestibulu 
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Prostranství před školou bylo dokončeno výsadbou květin a okrasných 
keřů.  Za rekonstrukci školy, úpravy a opravy patří veliký dík obci Velké 
Hoštice, starostovi obce Ing. Pospiechovi a zastupitelům, R.Winklerovi           
a firmě Winro, která prováděla většinu prací, a obecním zaměstnancům, 
kteří prováděli drobnou údržbu a přípravné a dokončovací práce. Ti všichni 
udělali vše pro 
to, aby  naše 
škola byla 
pěkná, fun- 
kční a aby 
držela krok 
s dobou a je- 
jími požadav- 
ky.  
                                   
Nově vydláždě- 
né prostranství 
před školou                        

 
„Nová doba“ 

Po „Sametové revoluci“ jsme se snažili změnit přístup učitelů 
k žákům, k rodičům, k veřejnosti, od zažité socialistické neomylnosti, drilu, 
autoritářství a direktivnosti k vybudování pocitu důvěry ve školu a její 
pracovníky. 

Snažili jsme se a snažíme se, aby formy práce se žáky byly pestré, 
aby je vedly k samostatné práci a samostatnému uvažování  (nový školský 
vzdělávací program – Nevíme všechno, ale chceme vědět, jak na to), aby 
pracovali (v rámci finančních možností) s moderními pomůckami. Efektivitu 
výuky si každoročně ověřujeme pomocí srovnávacích testů Scio. Naše 
výsledky byly většinou nadprůměrné. Snažili jsme se, aby byli naši žáci co 
nejlépe připraveni na vstup do dalších škol a učilišť, na vstup do života. 
Pravidelným ověřováním si jejich studijních výsledků jsme zjišťovali, že ti, 
kteří o to stáli a stojí, byli na dalších školách úspěšní, mnozí z nich velmi 
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úspěšní a mnozí absolvovali vysoké školy nebo na nich studují. Někteří 
z nich dnes také učí na naší škole. 

V poslední době jsme měli úspěchy v okresních soutěžích – 
olympiádách chemie, českého a anglického jazyka, přírodovědných 
soutěžích, v matematické Pythagoriádě, matematickém Klokanu, dokonce    
i v krajské olympiádě JČ, JA, Př. 

Někdy nudné školní povinnosti se snažíme zpestřit zábavnými 
nebo soutěžními akcemi, výlety, exkurzemi atd., aby se děti mohly vždy na 
něco těšit, například: 

 

 Čtyřdenní adaptační kurzy na Kajlovci -  na začátku září vyjíždějí 
šesťáci – naši a nově příchozí z Malých Hoštic a z Chlebičova po 
cyklistické stezce do kempu v Kajlovci, aby se naučili pravidlům jízdy 
na kole, aby se navzájem poznali a aby je poznali v mimoškolním 
prostředí jejich noví učitelé.  Kurz je každý rok  projektově zaměřen:  

 

2006 České filmové pohádky a písničky, 
2007 Hvězdné války, astronauti, vesmír,  
2008 Bohové a hrdinové antických bájí,  
2009 Divoký západ, pistolníci, indiáni,  
2010 Zvířata – 
království 
divočiny, 
2011 Staré 
pověsti české, 
2012 Piráti  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kajlovec 2007 
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                       Kajlovec 2008 

 
 

 
Kajlovec 2009 
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Kajlovec 2010 

 
 
 
 

 
Kajlovec 2011 
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Kajlovec 2012 
 

 Exkurze na jarní Floru Olomouc spojená s plněním úkolů 
z botaniky a s návštěvou zajímavých míst – ZOO Olomouc, 
historické stavby Olomouce a okolí, Mladečské nebo Javoříčské 
jeskyně,  hrad Bouzov, hrad Sovinec, Halouzkova galerie 
v Jiříkově, přírodovědné muzeum v Olomouci… 

 Exkurze do Hornického muzea v Petřkovicích, do Slezského 
muzea, do opavských knihoven,  na vojenské pevnosti do 
Darkoviček, týdenní výlety - exkurze 9. tříd do Prahy, 
organizovali jsme vlastní malé školy v přírodě a další, 

 Naši žáci pořádají programové Mikulášské nadílky nejen pro 
naši školu, ale i pro školy a školky v Chlebičově a v  Malých 
Hošticích, 

 sportovně zábavné soutěže – Pevnost Boyard, Hry bez hranic, 
Carusso show, Stardance, Česko má talent, Superstar… 

 malé letní prázdninové tábory v Zálužné, 
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 každým druhým rokem u nás vystupují skupiny předvádějící 
výcvik dravých ptáků, 

 ke Dni Země pravidelně již 12 let uklízíme příkopy mezi Velkými 
Hošticemi, Chlebičovem a Pustými Jakarticemi, 

 vystoupení skupin historického šermu, které žákům  postupně 
předvedou, jak se z chlapce stane rytíř, jak bojovali Vikingové, 
husité, Římané, gladiátoři, … 

 dvakrát až čtyřikrát ročně organizujeme sběr starého papíru, 
jehož výtěžek nám umožňuje částečně hradit vstupné a jízdné 
žáků na kulturní a sportovní akce, autobus na lyžák, adopci na 
dálku,  charitativní příspěvky nemocnicím pro děti, na léčbu dětí 
pomocí hipoterapie, odměny pro žáky za různé aktivity, úspěchy, 
reprezentaci školy, ohňostroj k 28. říjnu, družební akce s Poláky, 
příspěvky na výlety do Prahy a další, 

 vánoční besídky žáků 1. stupně,  
 

 
   Vánoční představení dětí nižšího stupně 2012 
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 akademie na konec školního roku. 
 

 
Školní akademie 2010 

 
V oblasti zájmové činnosti dětí (a prevence sociálně patologických 
jevů): 

 chceme, aby děti ve škole trávily i část svého volného času 
zábavnou i rozumnou a pro život užitečnou činností 
v kroužcích a nepovinných předmětech, při zábavných           
a soutěžních akcích školy, školní družiny a školního klubu.  

 Na škole pracovalo vždy nejméně 15 kroužků, někteří učitelé 
vedli i dva. Za všechny bych chtěl uvést úspěchy keramických            
a aranžérských kroužků, jejichž výrobky mohli zájemci obdivovat 
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nebo i zakoupit na 
pravi- delných Dnech 
ote- vřených dveří, na 
prodejních výstav- 
kách.   

 
              

                     
 

   Velikonoční prodejní výstavka 2013 
 

Přestože jsme poměrně malá škola s malým počtem žáků 
v ročnících, takže máme dost malý výběr, zúčastňujeme se mnoha 
sportovních soutěží okrsku i okresu. 

V okresních soutěžích ve vybíjené jsme dlouhá léta získávali 
1. – 3. místo v kategoriích dívek i chlapců.  

 

 

Chlapci z 5. - 6. třídy zvítězili v okresním  kole ve vybíjené 2008 
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Ze všech akcí pořizujeme bohatou fotodokumentaci, 
zpracováváme ji do seriálových forem a seznamujeme s ní rodiče       
i žáky na školních nástěnkách, v obecních vývěsních skříňkách a na 
internetu. 

Hrajeme žákům ve školním rozhlase k narozeninám, svátkům 
a za odměnu. O přestávkách mohou žáci zdravě relaxovat buď venku 
před školou, nebo hrát stolní tenis v respiriu školy. 

Naše bývalé žákyně nám pomáhaly s výzdobou školy. Jezdily 
s námi jako instruktorky na letní tábory a cyklisticko-branné kurzy na 
Kajlovec. A dnes tu některé z nich pracují jako učitelky. 
 

Prezentace školy na veřejnosti 
Každý rok jsme pořádali školní akademie, které měly pobavit 

rodiče a další hosty, prezentovat schopnosti dětí a práci učitelů. 
Měly by dát možnost vyniknout v dramatickém umění, tanci, 
recitaci, zpěvu, hře na hudební nástroj i dětem, které třeba ne vždy 
vynikají v učení. 
 

Charitativní činnost školy 
  Kromě příspěvku 7000 Kč ročně na studia afrického děvčete 
Nalaguyi Teddy pravidelně přispíváme Občanskému sdružení Život 
dětem, Terapeutické dílně Projekt Šance, fondu Sidus pro postižené 
děti, a Občanskému sdružení Hipo věnujícímu se chovu a výcviku 
koní pro terapii nemocných dětí.   
 

Spolupráce s rodiči 
K setkáním s rodiči slouží nejen rodičovské schůzky                 

a konzultační dny ve škole, ale i pravidelné podzimní večírky 
v zámecké vinárně s rockovou hudbou „jejich a našich mladých let“. 
 
Pro rodiče, bývalé žáky, pamětníky pořádáme: 

 dny otevřených dveří s prohlídkou bohaté fotodoku- 
mentace, starých i současných kronik, výtvarnými   a projek- 
tovými pracemi žáků, 
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 poznávací zájezd do vánoční Vídně 
O práci školy rodiče informujeme prostřednictvím vývěsních 

skříněk, obecního časopisu a prostřednictvím internetových stránek 
školy. 

Službou rodičům je i nabídka balíku sešitů a školních potřeb na 
začátku školního roku, takže nemusejí různé jednotlivé sešity shánět 
po obchodech v Opavě. 
 
Spolupráce s obcí 

Organizujeme dvakrát ročně sběr starého papíru, v rámci 
Dne Země uklízíme příkopy podél cest do Kravař a do Chlebičova. 
Pro obec připravujeme kulturní programy pro seniory a kulturní 
programy ke Dni matek. Spolupracujeme s obcí při pořádání 
sportovních turnajů (některé sami pořádáme) a zapůjčujeme 
k tomu své sportovní náčiní. 
 
Spolupráce se školami 

Organizujeme vzájemné návštěvy se spádovou školou 
v Chlebičově, spojené s prohlídkami škol, se sportovními soutěžemi, 
opékáním a koupáním. 

Vzájemně se navštěvujeme s MŠ a společně sledujeme 
divadelní představení, karnevaly, akademie, společně vystupujeme 
na obecních kulturních akcích, pořádáme pro ně mikulášské nadílky, 
lampionové večery, ohňostroje. 

Byli bychom rádi, kdyby na naši školu chodilo vždy alespoň 
několik dětí z Malých Hoštic, aby stará tradice nezanikla a také 
proto, že jsme přesvědčeni, že jim máme co nabídnout – hlavně 
krásné prostředí školy a jejího okolí a bezpečnost. 

Učitelky nižšího stupně se dělí o poznatky s učitelkami MŠ. 
Naše učitelky pořádají přednášky pro rodiče budoucích prvňáčků      
o tom, co budou děti potřebovat, na jaké úrovni by měly být, jaký 
denní režim by si měly osvojit před nástupem do školy. 
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Nedza – Mezinárodní spolupráce v rámci regionu 
V květnu roku 2002 jsme navázali přátelství s polskou 

základní a střední školou v Nedze – dnes Gimnazjum Jana Pavla II. – 
každoročně na jaře navštíví vybraní žáci s učiteli Nedzu a na podzim 
polské děti s učiteli Velké Hoštice (vždy kolem patnácti dětí). Jde      
o třídenní pobyt, děti přespávají a stravují se u rodičů svých 
kamarádů, absolvují zajímavé poznávací, kulturní a sportovní akce, 
výlety na atraktivní místa. Část nákladů na tyto akce hradí obec 
Velké Hoštice, část SRPŠ naší školy. Vedení obou škol a učitelé se 
vzájemně zúčastňují kulturních akcí partnerské školy. Spolupráce 
trvá již 11 let ! 

 
 

 
Žáci a učitelé na výletě v solných dolech v polské Wieliczce 

 

Další vzdělávání učitelů 
Absolvovali jsme – díky velkému zájmu učitelů – množství 

vzdělávacích akcí „dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“   
a Centra pro inkluzivní vzdělávání zaměřených na odbornost 
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předmětů, didaktiku a metodiku, akcí pedagogicko-psychologických 
týkajících se vztahů mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli, šikany, 
kyberšikany, komunikace... 
 
Jak si představujeme budoucnost školy 
 

 krásná a zdravá škola s moderním vybavením umožňující 
odborný i mravní růst žáků na úrovni doby (většina tříd slouží 
jako dobře vybavené odborné učebny), jejich bohatou 
zájmovou mimoškolní činnost, 

 škola v krásném prostředí zaměřená především na ekolo- 
gickou, jazykovou a výtvarnou výchovu, 

 škola s nadšenými aktivními, náročnými pedagogy, kteří 
budou žáky motivovat k práci a formovat žádoucím směrem 
jejich rozvíjející se vlastnosti a návyky, kteří budou ochotni 
věnovat část svého volného času mimoškolní práci s dětmi, 

 škola se žáky, kteří ji mají rádi, kteří mají rádi své učitele, 
kteří mají pozitivní vztah k sobě, ke spolužákům i ke svému 
okolí, prohlubují své znalosti nejen ve vyučování, ale i při 
mimoškolní činnosti, účastí v soutěžích, olympiádách              
a projektech, 

 se žáky, kteří se zajímají o dění v obci i ve světě, 

 se žáky, z nichž každý má možnost prožít svůj úspěch a mít 
svůj pocit uspokojení ze školní nebo mimoškolní práce, 

 se žáky, kteří budou schopni úspěšně absolvovat přijímací 
řízení na střední školy a učiliště a i tam úspěšně studovat. 

 

Od čtyřicátého výročí do dneška 
 

Školní rok 2003 – 2004 
197 žáků 147 V. Hoštice 8 M.Hoštice 42 Chlebičov 16 prvňáků 
14 učitelů 2 vychovatelky 7 správních zam. 
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Školní rok 2004 – 2005 
193 žáků 140 V. Hoštice 14 M.Hoštice 41 Chlebičov 16 prvňáků 
12 učitelů 2 vychovatelky 6 správních zam. 
 

Školní rok 2005– 2006 
184 žáků 142 V. Hoštice 11 M.Hoštice 31 Chlebičov 14 prvňáků 
12 učitelů 2 vychovatelky 6 správních zam. 
 

Školní rok 2006 – 2007 
184 žáků 135 V. Hoštice 14 M.Hoštice 32 Chlebičov  9  prvňáků 
11 učitelů 2 vychovatelky  6 správních zam. 
1. a 2. třída = 9 + 14 spojeny 
 

Školní rok 2007 – 2008 
180 žáků 137 V. Hoštice     16  M.Hoštice 27 Chlebičov    2 Kravaře 
16 prvňáků 12 učitelů 2 vychovatelky 6 správních zam.          
2. a 3. třída = 9 + 14 spojeny 
 

Školní rok 2008 – 2009 
175 žáků 133 V. Hoštice     14  M.Hoštice 25 Chlebičov    3 Kravaře 
16 prvňáků 13 učitelů 1 vychovatelka 6 správních zam.          
3. a 4. třída = 9 + 15 spojeny 
 

Školní rok 2009 – 2010 
173 žáků 126 V. Hoštice      16 M.Hoštice 26 Chlebičov    5 Krav.,Op. 
13 prvňáků 13 učitelů 1 vychovatelka 6 správních zam.          
4. a 5. třída = 11+14 spojeny 
 

Školní rok 2010 – 2011 
161 žáků 127 V. Hoštice       13 M.Hoštice   19 Chlebičov    2 Kravaře  
18 prvňáků 12 učitelů 2 vychovatelky 5 správních zam.          
4. a 5. třída = 14+11 spojeny 
 

Školní rok 2011 – 2012 
165 žáků 131 V. Hoštice       14 M.Hoštice 20 Chlebičov 19 prvňáků 
13 učitelů 2 vychovatelky 4 správní zam. 
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Školní rok 2012 – 2013 
164 žáků 127 V. Hoštice       11 M.Hoštice 24 Chlebičov    2 Krav.,Op. 
19 prvňáků 13 učitelů 2 vychovatelky 4 správní zam. 

 

Významné události posledních deseti let 
 

Školní rok 2003 -2004 
Žáci mohli navštěvovat 13 zájmových kroužků,  různé 

doučovací a přípravné aktivity vedené našimi učiteli. 
2. a 6. třída se zúčastnily metodického zaměstnání 

Záchranného sboru v Opavě pod vedením našeho bývalého žáka      
a současného učitele Aleše Vogela. 

Děvčata získala 2. místo v okresním turnaji ve vybíjené, 
v listopadu jsme zvítězili v okresní soutěži O nejlepší vánoční 
výzdobu, v březnu jsme se úspěšně zapojili do mezinárodní soutěže 
Matematický klokan, dva žáci se zúčastnili okresního kola olympiády 
v českém jazyce, naše školní družina získala 1. místo  v „Hrách bez 
hranic“ v DDM v Kravařích. 
 
Školní rok 2004 -2005 

V říjnu odešla do důchodu učitelka matematiky Mgr. Iva 
Halamová, nahradila ji Mgr. Lenka Wenzelová. 
  Mezi žáky, rodiči a učiteli jsme uspořádali sbírku pro země 
Jihovýchodní Asie postižené zemětřesením a vlnami tsunami. Vybrali 
jsme 10 200 Kč. 
…29. 5. Projektový den otevřených dveří, recitační soutěž, 

Žáci 9. tříd s p. učitelkou Wenzelovou a s p. uč. Podstufkou se 
přihlásili do ostravské televizní soutěže BLUDIŠTĚ. Za naši školu 
soutěžili:   
Veronika Menšíková z Malých Hoštic (ta nás do soutěže přihlásila), 
Markéta Puchalová z Velkých Hoštic a kluci Vašek Klimek a Matěj 
Černý z Chlebičova. 



 

 
23 

50 let nové školní budovy 1963 - 2013 

Naše skvělé družstvo, nadšeně povzbuzované svými učiteli, 
zvítězilo a postoupilo do dalšího kola. Tam se utkali se ZŠ z Tábora, 
zase zvítězili a postoupili do finále, ve kterém porazili ZŠ 
z Napajedel.   
 

 
Žáci v televizním Bludišti 2006 

 

Školní rok 2005 – 2006 
Přestali jsme hromadně chodit k zubaři do Kravař, rodiče 

musejí chodit s dětmi sami. 
Zřídili jsme novou počítačovou učebnu, kinosál, studovnu, ke 

Dni dětí proběhla soutěž „Pevnost Boyard“.  
Koncem října se ve Výtvarném centru Optys v Opavě 

uskutečnila soutěž o nejkrásnějšího draka. Naši žáci získali 1. místo  
a potvrdili tak, že se máme stále čím pochlubit. 

Později proběhla prodejní výstava výtvarných výrobků škol, 
výtěžek je určen na charitativní účely. Byli jsme opět 
bezkonkurenčně nejlepší. Za všechny tyto úspěchy je třeba 
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poděkovat nejen žákům, ale především nadšeným vedoucím 
kroužků – paní Stiakové, p.uč. Bogačovové a Bečkové. 

V listopadu se naši šesťáci – chlapci i děvčata – zúčastnili 
okresního turnaje ve vybíjené. Děvčata získala 1. místo a chlapci      
2. místo v okrese. Hráli jsme s takovými kolosy jako ZŠ Mařádkova, 
E. Beneše, Šrámkova, Ochranova, Kylešovice, Hlučín Tyršova. 

V prosinci odešla p. uč. Foltisová a přišla p.uč. Šárka 
Gebauerová. 
 V úterý 28. 3. při příležitosti oslav Dne učitelů byla za 
přítomnosti starostů obcí Hlučínska na zámku v  Kravařích 
vyznamenána za dlouholetou vynikající práci učitelka Mgr. Alena 
Lexová (která nás bohužel navždy nečekaně opustila 11.5. 2013).  
 Ve čtvrtek 29. 3. se žáci 6. – 9. tříd zúčastnili v Kravařích 
setkání s prezidentem republiky Václavem Klausem. 
 

Školní rok 2006 – 2007 
Pro nízký počet žáků 

jsme museli spojit 1. a 2. 
třídu. Pracuje s ní p. uč. 
Chovancová. 

Zájezd do vánoční 
Vídně pro děti s rodiči 
organizovaný Mgr. M. 
Bogačovovou. 

U příležitosti oslav 
Dne učitelů byla Sdružením 
obcí Hlučínska oceněna 
Mgr. Marcela Bečková. 
„Adopce na dálku“ –
rozhodli jsme se finančním 
darem 7000 Kč ročně 
podporovat vzdělání    

    Nalaguya Teddy 
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osmiletého děvčátka Nalaguyi Teddy z Ugandy. Chtěla by být 
zdravotní sestrou, ale bez nás by se jí to nepovedlo.   

V průběhu Dne otevřených dveří dne 3. 6. jsme od 
dobrovolných dárců z řad učitelů, rodičů a návštěvníků vybrali     
4250 Kč, zbytek jsme doplnili penězi za sběr.  

Na konci školního roku odešla do důchodu dlouholetá 
zástupkyně ředitele školy Mgr. Marcela Bečková - děkujeme za její 
zodpovědnou práci. 

Odešly p.uč. Gebauerová a Ratajová, i jim děkujeme za práci. 
 
Školní rok 2007 – 2008 

Novým zástupcem ředitele se stal Mgr. Radek Mazgaj, přišli 
noví učitelé – naše bývalé žačky a dlouholeté spolupracovnice při 
organizování školních akcí – Mgr. Andrea Godovská, Mgr. Eva 
Staňková - a nový učitel (bývalý žák) Mgr. Pavel Straub a učitelka    
Př a Ch Mgr. Petra Čermáková. Spojeny 2. a 3. třída. 

V 1. a 6. třídě začínáme vyučovat podle našeho nového 
školského vzdělávacího programu s názvem „Nevíme všechno, ale 
chceme vědět, jak na to.“ 

Vybíjená – 3. místo v okrese 
U příležitosti oslav Dne učitelů byla Sdružením obcí Hlučínska 
oceněna Mgr. Blanka Honzková. 
 
Školní rok 2008 – 2009 
Nová p. učitelka – bývalá žákyně – Mgr. Silvie Šnajdrová. 

Vybíjená chlapci – 1. místo v okrese díky p. uč. Maláčovi. Žáci 
3. třídy Marie Černohorská a Jan Stanjura patřili k nejlepším 
řešitelům testů klíčových kompetencí v ČR! 

Noc ve škole – projekt „Za strašidýlky“ pro žáky 1. a 2. třídy – 
ve spolupráci s rodiči a žáky 8. a 9. třídy. 

U příležitosti oslav Dne učitelů byl Sdružením obcí Hlučínska 
oceněn Mgr. Radek Mazgaj. 



 

 
26 

50 let nové školní budovy 1963 - 2013 

Projekt mezinárodní spolupráce škol COMENIUS 
V letech 2008 – 2010 se naše škola zapojila do mezinárod- 

ního projektu Comenius, díky němuž se vybraní žáci a učitelé 
zúčastnili pracovních pobytů ve Francii a Turecku. Spolu s žáky          
a učiteli ze škol ve francouzském Cossé-le-Vivien, tureckém Hatay    
a slovinském Podčetrteku pracovali na projektu „Sport without 
borders“ (Sport bez hranic), plnili různé úkoly, zdokonalovali se 
v Angličtině, ale také poznávali kulturu a život v těchto zemích, 
navštívili mnoho zajímavých míst a památek a hlavně navázali 
přátelství s mladými lidmi a učiteli, které přetrvává dodnes. Jedno ze 
setkání proběhlo také na naší škole v lednu 2010 a pro partnery ze 
všech tří zemí bylo neobvyklé množstvím sněhu, který někteří z nich 
viděli poprvé v životě. Vyvrcholením celého projektu byla Comenius 
sportovní olympiáda, která se uskutečnila na závěrečném setkání ve 
Francii v květnu 2010. 
 

 
Účastníci Comenia před 
klášterem Mont-Saint-
Michel v Normandii 
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Na návštěvě antických památek v Turecku 
 

 
             Comenius olympiáda ve Francii 
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Školní rok 2009 – 2010 
Nový vzdělávací program v 1.,2.,3.,6.,7.,8. třídě. 

Vybíjená chlapci i dívky - 1. místa v okrese ! 
Česká školní inspekce – výsledky kontroly velmi pozitivní. 

U příležitosti oslav Dne učitelů byla Sdružením obcí 
Hlučínska oceněna Mgr. Pavla Chovancová.   
 
Školní rok 2010 - 2011 
Nový vzdělávací program ve všech ročnících. 

U příležitosti oslav Dne učitelů byla Sdružením obcí 
Hlučínska oceněna Mgr. Petra Čermáková. 
3. místo Denise Urbanského v okresním kole a 2. v krajském kole 
biologické olympiády. Připravovala jej Mgr. Petra Čermáková.  
 

 
Úspěšný řešitel biologických olympiád Denis Urbanský 
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Školní rok 2011 – 2012 
U příležitosti oslav Dne učitelů byla Sdružením obcí Hlučínska 
oceněna Mgr. Andrea Malcharková (Godovská). 

29.3. jsme se zúčastnili okresního kola biologické olympiády a náš žák      
9. třídy Denis Urbanský se umístil na 1. místě !!!. 11. května se zúčastnil 
krajského kola biologické olympiády v Ostravě. V konkurenci 32 nejlepších 
biologů z celého Moravskoslezského kraje se Denis umístil na skvělém     
2. místě o pouhého půl bodu za prvním! Získal věcné ceny a hlavně 
čtrnáctidenní ekologický pobyt v Beskydech. Poděkování patří i panu učiteli 
Vítkovi, který Denise připravil a doprovázel. 

Školní rok 2012 – 2013 se nesl ve znamení příprav na oslavy 50. výročí 
školy, ve spolupráci s obcí jsme vyměnili obklady a podlahu ve vestibulu, 
obklady a parapety ve školní jídelně, vymalovali jsme postupně většinu 
chodeb, jídelnu a některé učebny, tři učebny jsme vybavili diaprojektory, 
ozvučením a promítacími plátny.  Velké poděkování starostovi                  
Ing.  Pospiechovi, zastupitelstvu obce a obecním zaměstnancům. 
 

 
Jazyková učebna s novým diaprojektorem a ozvučením 
 

U příležitosti oslav Dne učitelů byl Sdružením obcí Hlučínska oceněn 
ředitel školy Mgr. Radovan Staněk. 
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Pedagogičtí pracovníci, kteří na zdejší škole 
pracovali v letech 1962 – 2013 

 

Ředitelé školy: 
 

Miloslav Tacl  1962 – 1973 
Marie Kalužová 1979 – 1990 
Radovan Staněk 1990 – 2013 

 

Učitelé: 
 1. M. Tacl 1962-1979 
2. V. Gelnar 1962-71, 1978-80 
3. J. Veselá 1962-1965 
4. D. Černíková 1962-1963 
5. J. Vavrušková 1962-1975 
6. A. Golková 1962-1964 
7. D. Pazderová 1962-1964 
8. M. Jílek 1962-1974 
9. Z. Krumniklová  1962-1964 
10. M. Lakotová 1962-63, 1967  
11. O. Nevole 1962-1965 
12. L. Ondřejek 1962-1965    
13. K. Otisk 1962-1963 
14. I. Klimentová1962-1964 
15. O. Petružela 1962-1978 
16. A. Štěrbová 1962-1966 
17. A. Zapletalová  1962-1963 
18. J. Matýsková 1962-1963 
19. A. Špičáková 1962-1963 
20. F. Pavelková 1963-1964 
21. D. Holčapková 1963-1964 
22. A. Holubová 1963-1975 
23. I. Svobodová 1963-1997 
24. J. Malý 1963-1966 
25. B. Rozner 1963-70, 1975 
26. A. Vojtková 1963 
27. M. Palyzová 1963, 1965-68 

28. M. Pospěchová1963-66, 1974-  
                                                   1976 
29. M. Kalužová 1963-1990 
30. M. Stanjurová 1963-1985 
31. V. Krzywoňová1964-1968 
32. L. Smějová 1964-1970 
33. V. Hermanová 1964-1967 
34. Z. Jusová 1964-1966 
35. L. Ondráček 1964-1965 
36. A. Vítková 1964-1965 
37. A. Bůžek 1964-1970 
38. E. Papánová 1965-67, 1968 
39. J. Gill 1965-1975 
40. J. Přikrylová 1965-1967 
41. J. Kukla 1966-1970 
42. I. Vídenský 1966-1970 
43. V. Březina 1966-1975 
44. D. Filipi 1966-1978 
45. G. Filipiová 1966-2000 
46. Z. Bilková 1966 
47. V. Kleinová   1966-1967   
48.  J. Hranoš      1967  
49. B. Samohýlová 1967     
50. J. Lampová    1967-68 
51. J. Martiníková   1967-1969 
52. A. Chovanec 1967-68,1974 
53. A. Vrána        1968 
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54. A. Rohel               1967-1968
55. P. Prasek              1967-1968 
56. E. Kozelská           1968-1978 
57. K. Havlicová         1968-1974 
58. C. Urbancová       1968-1970 
59. J. Václavíková      1968-1972 
60. A. Chovanec         1968-1970 
61. V. Haas                  1969,1975-77 
62. F. Měchová           1969 
63. B. Kuzník               1969-1971 
64. V. Šturzová           1969-1985 
65. R. Halfarová         1970-1971 
66. M. Hendrychová 1970-1976 
67. M. Blahutová       1970-1973 
68. H. Slavíková         1970-1971 
69. J. Štenclová          1970-1974 
70. M. Zmijová           1970-1971 
71. M. Hadámková    1970-1971 
72. J. Přikrylová         1970 
73. J. Píšala                 1970-1971 
74. V. Procházka        1971-1972 
75. A. Chytřinská       1971-1978 
76. A. Trulleyová        1971-1991 
77. A. Kofláková         1972-1973 
78. M. Kučerová        1972-1975 
79. B. Halásek            1972 
80. L. Šedová             1973 
81. B. Honzková        1973-2009 
82. R. Rohovská        1973-1995 
83. H. Slováčková     1973-1979 
84. Š. Quisová           1973-1974 
85. J. Pospěch           1974 
86. A. Holatová         1973-1974 
87. L. Balla                 1974 
88. V. Škrobánková  1974-1985 
89. J. Wojvodová     1974-1975 
90. B. Tesaříková      1974-1979 

91. L. Machatová     1975-1976 
92. A. Hampel          1975-1981 
93. A. Hamplová      1975-1978 
94. P. Chovancová   1975-2013 
95. M. Koutná          1976 
96. D. Řeháková      1976-1985 
97. M. Moravcová  1976-1979 
98. E. Pravdová       1977 
99. L. Osmančíková(Hamplová) 
1977-87 
100. E. Steinová      1977-1981 
101. V. Fialová         1978-2005 
102. P. Sedláček      1978-1989 
103. J. Duda             1978-1979 
104. R. Staněk          1978-2013 
105. J. Švihálková    1979-1982 
106. M. Wernerová 1980-1999 
107. A. Lexová          1971-2007 
108. Z. Muchová      1980-1991 
109. I. Holušová       1981-1982 
110. P. Vystrk           1982 
111. J. Bubík             1982-1983 
112. B. Harazimová 1982-1983 
113. B. Kavanová     1983-1985 
114. M. Bečková      1983-2007 
115. M. Carbol         1984-1985 
116. M. Toufarová  1984-1985 
117. L. Štěpánová    1984-1988 
118. M. Olšrová       1985-1991 
119. R. Pospiechová1985-1988 
120. J. Glossová       1985-1993 
121. D. Štěpánová   1985-1993 
122. L. Fulnečková   1986-1989 
123. Z. Vavrečková  1986-1987 
124. A. Petřík            1986-1987 
 125. P. Dominik       1986-1993 
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126. I. Halamová      1986-2004 
127. Š. Holubová      1987-1989 
128. S. Mrůzková     1987-1988 
129. J. Podstufka      1989-2013 
130. D. Smutková     1990-1997 
131. A. Honková       1991-1993 
132. D. Vyhnálková  1991-1994 
133. S. Halfarová(Horáková) 1991-  
           1997 
134. A. Scheuerová  1992-1994 
135. L. Maláč             1992-2010 
136. R. Thomková    1993-1995 
137. M. Smějová      1994-1998 
138. J. Müllerová      1994-2013 
139. V. Volkmerová  1994-2004 
140. J. Vavříčková     1995-2002 
141. R. Gebauerová  1998-2000 
142. R. Broschová     1998-2002 
143. R. Mazgaj           1998-2013 
144. M. Bogačovová1998-2013  
145. B. Heidenreichová 1999-2000 
146. J. Širancová    1999-08, 2011- 
 2012 

147. J. Špilháčková   2000-2001 
148. I. Foltisová        2000-2006 
149. B. Halfarová     2002-2006 
150. J. Petzuchová   2002-2003 
151. K. Vilášková      2002-2004 
152. M. Pavelková   2003-2005 
 153. L. Wenzelová  2004-2011 
 154. Š. Gebauerová 2005-2007 
 155. P. Ratajová       2006-2007 
 156. A. Malchárková 2007-2011 
 157. E. Vítková         2007-2011 
 158. P. Komárková  2007-2011 
 159. P. Straub           2007-2013 
 160. K. Straubová    2008, 2010-13 
 161. S. Šnajdrová     2008-2012 
 162. S. Calábková     2009-2013 
 163. L. Rybková        2011-2013 
 164. J. Čušková         2011-2013 
 165. J. Lasák              2011-2013 
 166. O. Vítek             2011-2013 
 167. S. Bugárová      2012-2013 
 168. P. Stanjurová   2012-2013 
 169. A. Vogel            2012-2013 
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Správní zaměstnanci 1963-2013: 
 

M. Latoňová, A. Borunská, A. Horáková, V. Juchelková,                  
F. Vehovský, E. Vehovská, M. Urbanská, M. Zbytovská,                  
M. Abrahamčíková,  J. Korphová, E. Smějová, A. Hofschneiderová, 
K. Holleschová, M. Vanderová, Z. Lorenzová, A. Herudková,          
A. Lokočová, E. Gollková, H. Prokšová, E. Hahn, M. Hahnová,         
K. Vilášková, A. Ferugová, A. Čechová, J. Jüstlová, E. Stiaková,       
Z. Stiak, L. Petzuchová,  J. Jurčeková, J. Kramná, A. Masiaryková, 
M. Babicová, B. Nováková, J. Pfeilerová                            

 
 

Pracovnice školní kuchyně: 
 

E. Rassková, A. Bennová, H. Staňurová, A. Lacinová, H. Prosková,     
A. Borunská, H. Marečková, A. Stříbná, D. Fischerová,                    
E. Papanová, A. Michalčíková, R. Borunská, Z. Lorenzová,              
D. Nováková, K. Vilášková, R. Kociánová, J. Latonová 
 

Administrativní pracovnice: 
 

S. Lamlová, K. Straubová, P. Mikolajská, J. Šochová 
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Zaměstnanci školy ve školním roce 2002/2003 
 
 

 
 

Zleva sedící: Iva Halamová, Blanka Honzková (učitelky), Marcela 
Bečková (zástupkyně ředitele), Radovan Staněk (ředitel školy), 
Markéta Bogačovová (učitelka), Brigit Nováková, Libuše 
Petzuchová (uklízečky). 
Zleva stojící: Lumír Maláč, Věra Volkmerová, Vlasta Fialová, Pavla 
Chovancová, Ivona Foltisová, Alena Lexová, Jana Širancová, Jana 
Petzuchová (učitelé), Bohumila Halfarová (vychovatelka ŠD), Jana 
Pfeilerová (uklízečka), Erika Stiaková (školnice), Jana Latonová 
(výdejčí stravy), Radek Mazgaj (učitel). Chybí: Josef Podstufka 
(učitel), Jana Müllerová (vedoucí vychovatelka ŠD), Květa 
Vilášková (výdej stravy). 
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Vycházející žáci ve školním roce 2002/2003 – 9.A 
 
 

 
 

9.A – třídní učitel: Mgr. Radek Mazgaj 
Zleva sedící: Alena Petzuchová, Eliška Sentenská, Klára 
Holleschová, Zuzana Homolová, Veronika Stříbná, Hana Bolatzká, 
Hana Chovancová. 
2.řada zleva: Jan Hřivnacký, Hana Večerková, Linda Borunská, 
Jana Vožníková, Markéta Kotziánová, Simona Čížová, Petra 
Herudková, Jana Štekrová, tř. uč. Radek Mazgaj. 
3.řada zleva: Martin Kunz, Jan Papež, Pavel Proksch, Pavel 
Mlýnek, Jakub Novák, Aleš Blažčík, Jan Řeháček, Michal Mucha, 
chybí Petr Borovský a Josef Nevřela. 
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Vycházející žáci ve školním roce 2002/2003 – 9.B 
 
 

 
 

9.B – třídní učitel: PhDr. Josef Podstufka 
Zleva sedící: Kateřina Zapletalová, Kateřina Kostřibová, Věra 
Šupíková, Hana Šafarčíková, Lenka Klímková, Lenka Řehulková, 
Jana Zazvonilová. 
2.řada zleva: Roman Václavík, Ivana Beňová, Markéta Fussová, 
Kateřina Běláčková, Veronika Zechová, Petr Schwacha. 
3.řada zleva: Jakub König, Jan Lavický, Petr Beyer, Tomáš 
Grygarčík, Tomáš König, Kamil Michalík, chybí žáci Sandra 
Halfarová, Martin Juchelka, Nguyen Hung Thien a tř. uč. Josef 
Podstufka. 
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Zaměstnanci školy ve školním roce 2012/13 
 
 

 
 

Zleva sedící: Jana Pfeilerová, Brigit Nováková (uklízečky), Soňa 
Calábková (učitelka), Radovan Staněk (ředitel), Sylva Bugárová, 
Oto Vítek, Jiří Lasák (učitelé). 
Zleva stojící: Lucie Rybková (učitelka), Radek Mazgaj (zástupce 
ředitele), Aleš Vogel, Pavel Straub, Markéta Bogačovová (učitelé), 
Kateřina Straubová (vychovatelka ve ŠD), Pavla Chovancová 
(učitelka), Erika Stiaková (školnice), Jana Latonová (výdej stravy), 
Jana Müllerová (vedoucí vychovatelka ve ŠD), Petra Stanjurová, 
Josef Podstufka (učitelé).  
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Vycházející žáci ve školním roce 2012/13 
 
 

 
 

9.třída – třídní učitelka: Mgr. Soňa Calábková 
Zleva sedící: Gabriela Mrňková, Tereza Slámová, Julie Vitásková, 
Darina Wankeová, Michal Pavelek, Marie Hřivňacká, Markéta 
Lexová, Kristýna Klobouková, Aneta Schaffartziková. 
Zleva stojící: Tomáš Jarkuliš, Tereza Otlíková, Dominika Wochová, 
Valérie Sotáková, Tomáš Liebreich, Sabina Persichová, Vít 
Pavelek, Karolína Žůrková, Jakub Borsutzký, Alžběta Wesselská, 
David Adamec, Kateřina Palová, Tomáš Beyer, Tereza Melecká, 
Václav Bena, Lenka Grygarčíková, Vít Trávníček, Michaela 
Papanová, Zuzana Pluschková, tř. uč. Soňa Calábková. Chybí 
Kristýna Steuerová. 
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