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Almanach 
ke 100. výročí založení školy 

 

 
 

Každá správná vesnice má hospodu, 
kostel a školu. 

 
Tak začínal Almanach vydaný k 90. výročí 

založení školy v Radosticích. 
 

S laskavým svolením autorů minulého vydání 
pokračujeme tam, 

kde před 10 lety skončili. 
 

Navazujeme na vše dobré, 
na pracovitost, poctivost, nadšení. 

 
Vážíme si lásky, obětavosti a úsilí, které bylo 

věnováno našim dětem a radostické škole. 
 

S bolestí a úctou vzpomínáme na ty,  
kteří nám již nemohou pomáhat,  

ale jejichž slova nosíme v našich srdcích. 
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Z historie naší školy 
 
Dne 9. října 1910 se sešlo místní obecní zastupitelstvo k důležité 
poradě. Jednáno bylo o vyškolení zdejší obce ze školního obvodu 
prštického. C. k. zemská školní rada povolila na žádost obce výnosem 
ze dne 29. 5. 1911 čís. 12.852 zřízení jednotřídní obecné školy 
v Radosticích.  
Komisionelní jednání k zahájení stavby školy dle předložených plánů 
bylo konáno na stavebním místě dne 22. července 1911. Obecní 
zastupitelstvo vzhledem ke stále stoupajícímu počtu dětí školního 
věku se rozhodlo ke stavbě školní budovy se třemi třídami a stavbu 
zadalo zednickému mistru p. Josefu Bučkovi z Bosonoh za paušální 
obnos 47.000,-. Základní kámen k této nejdůležitější budově v obci 
byl položen v den sv. Václava 28. září 1911 za přítomnosti obecního 
zastupitelstva, místních občanů a školní mládeže. Slavnostní projevy 
k této příležitosti přednesli nadučitel p. Jan Pelikán a učitel p. Tomáš 
Horák oba z Prštic. Po slavnosti byly menší i větší děti poděleny 
čtyřmi haléři. Kolaudační řízení bylo po dokončení stavby prováděno 
koncem srpna a 1. září 1912 byla školní budova vysvěcena za 
přítomnosti c. k. okresního dozorce škol p. Františka Anderle a člena 
okresní školní rady p. Josefa Konečného z Troubska. Obřady svěcení 
řídil vdp. děkan P. Hlobil z Rajhradu za asistence vdp. rady Beránka a 
dp. kooper. František Peterle z Tikovic. K přítomným občanům a 
školní mládeži promluvili vdp. děkan Hlobil, c. k. okr. dozorce škol p. 
František Anderle a ředitel p. František Kyselka z Ořechova.  
Obecní zastupitelstvo v této významné době bylo složeno takto: 
starostou obce byl p. František Hájek, I. p. Jakub Lhotecký, II. radním 
p. Jan Dvořák, členy výboru: p. Jan Ondrášek, p. Rajmund Bártl, p. 
František Franta, p. Ondřej Drobílek, p. František Peška, p. Vincenc 
Ulbrych. 
Správcem školy byl jmenován c. k. okresní školní radou dne 12. září 
1912 p. Karel Melichar z Ostrovačic a potvrzen c. k. zemskou školní 
radou 7. 10. 1912 a zatímní učitelem ustanoven p. Julius Jankovský 
z Brna.  



 

Školní rok 1912 - 1913 započal dne 16. září 1912 slavnými službami 
božími v chrámu páně v Tikovicích. Zahajovací porada učitelského 
sboru byla konána 17. září a na ní bylo usneseno, že v I. A třídě bude 
vyučovati zatimní učitel p. Julius Jankovský, který bude také v I. B 
třídě učit kreslení a tělocvik. I. B. třídu bude vyučovati správce školy 
p. Karel Melichar. Náboženské vyučování bude vykonávat dp. 
František Peterle, koop. z Tikovic. 
Všech žáků na počátku školního roku bylo zapsáno 97, z toho 52 
chlapců a 45 dívek. 

 
A léta běží, vážení …… 
1912 - 1928  
Prvním správcem školy (dnešní ředitel) byl jmenován okresní školní 
radou Karel Melichar z Ostrovačic. Správce školy a dokonce i několik 
let i jediným učitelem byl až do roku 1928. 
 
1928 - 1929  
Je jmenován správcem školy učitel Ladislav Dvořáček, ale pouze na 
jeden rok.  
Významnou událostí tohoto roku byla návštěva prvního prezidenta 
Československé republiky T. G. Masaryka v našem kraji. Na památku 
své návštěvy nám pan prezident zanechal svůj podpis ve školní 
kronice na str. 38.  
 
1929 - 1930  
Řídícím učitelem je Josef Vrbka, ale jen krátkou dobu, protože dále již 
měl zdravotní dovolenou. 
 
1930 - 1937  
K zastupování je určen Bořivoj Sec z Ořechova, je také pověřen 
vedením školy. V tomto období se škola pokouší o zřízení další (třetí 
třídy), protože ve třídách je již mnoho dětí (61 dětí v I. třídě). 
Tomuto pokusu však nebylo vyhověno, zhatili ho svými zásahy 
místní činitelé. O rok později byla III. třída přece jen povolena. V roce 
1932 - 34 jsou na škole 3 třídy, ovšem pouze na tyto dva roky. Poté 



 

byla opět úřady zrušena. V tomto období stojí za zmínku akce, které 
pořádala škola pro děti z chudých rodin.  
 
Ošacovací akce  
– bylo zakoupeno 25 párů bot a poděleno 25 dětí.  
 
Stravovací akce  
– trvala 25 dní pro děti nezaměstnaných, děti dostaly každé ráno 
svařené mléko a rohlík.  
 
1934 - 1953  
Byl ustanoven definitivním řídícím učitelem zdejší školy Antonín 
Gryc, který setrval na škole až do roku 1953. Za jeho působení se zde 
vystřídala i celá řada učitelek. V roce 1939 – 1940 je škola dvojtřídní 
pro I. stupeň s pěti ročníky, starší žáci začali chodit do měšťanky ve 
Střelicích. V roce 1946 byla povolána do aktivní služby i jeho žena 
Emilie Grycová, která jej velmi často zastupovala, hlavně v období 
jeho nemoci. V roce 1953 odchází do důchodu po 16ti letech 
ředitelování na zdejší škole.  
15. dubna 1947 byla učebna v přízemí propůjčena nově vzniklé 
mateřské škole, která slaví letos 66 let svého vzniku. 
 
1953 - 1958  
Ředitelkou školy je Emilie Grycová a jako učitel nastupuje Jaromír 
Broža z Radostic. V tomto období byla škola opět trojtřídní, ale pouze 
na dva roky.  
 
1958 - 1975  
Je jmenován ředitelem školy pan Jaromír Broža. Za jeho vedení se 
uskutečnila přestavba školy a to v roce 1972 - 1975. Byla vyměněna 
okna, zavedena vodoinstalace, ústřední topení a položená nová 
střecha. Stará část na školním dvoře byla zbořena a byla vybudována 
nová polytechnická učebna, kabinet, sociální zařízení a prádelna. 
V době generální opravy probíhala výuka v sokolovně. Slavnostní 
předání opravené budovy bylo v roce 1975 svátkem celé obce. Žáci 



 

připravili kulturní program, školu si mohla prohlédnout veřejnost a 
bylo pozváno mnoho hostů.  
 
Pan ředitel Jaromír Broža je pro nemoc odvolán z funkce.  
 
1975 - 1992  
Je jmenován ředitelem zdejší školy pan František Hladký z Radostic. 
Jako učitel až do roku 1986 zde působil pan Jaromír Broža, v tomto 
roce však končí na naší škole definitivně a na jeho místo nastupuje 
učitelka Ivana Káňová. Pan ředitel Hladký na zdejší škole působil až 
do roku 1992, tj. 17 let. 
 
Škola je dvojtřídní s 1. - 4. postupným ročníkem, 5. ročník je 
převeden do Ořechova, protože opět patří na II. stupeň a spádovou 
obcí je právě Ořechov. 
 
V roce 1983 - 1984 zahájila činnost školní jídelna při MŠ, bylo tedy 
zahájeno školní stravování dětí, které trvá do dnes. 
 
V roce 1984 - 1985 začala kooperace ZŠ mezi obcemi Radostice a 
Prštice na základě rozhodnutí odboru školství ONV Brno-venkov. Ke 
kooperaci se v roce 1988 přidaly i Silůvky. Žáci z Prštic a Silůvek 
k nám dojížděli do 3. a 4. třídy až do roku 1997. V Silůvkách byla 
otevřena škola a tak děti ze Silůvek přešly do své školy. U nás ještě 
do roku 2000 byli žáci z Prštic. 
 
V roce 1976 - 1977 začalo budování rekreační chaty na Kopaninách, 
kde děti trávily každým rokem vždy první týden o prázdninách. 
Chatu postavili rodiče svépomocí.  
 
V roce 1978 - 1988 byla u školy zřízena školní družina a jako 
vychovatelka zde začínala paní Hana Toflová. Působila zde až do 
roku 1999. Další vychovatelkou, která zde působí od školního roku 
1999/2000 až do dnešního dne, je slečna Jana Kratochvílová. 



 

Další aktivitou školy, za působení pana Františka Hladkého, bývalo 
divadlo, které nacvičovaly děti se svými učiteli několik roků.  
Velké oblibě se těšily i školní plesy SRPŠ, které mívaly velmi dobrou 
úroveň a s velkou chutí je připravovali hlavně rodiče. 
 
V roce 1988 - 1989 se konala další oprava budovy, jako např. nátěry 
oken, ústředního topení, položení dlažby ve školní kuchyni. 
 
V roce 1989 - 1990 nastupuje jako učitelka paní Mgr. Drahoslava 
Drábková, po jednom roce odchází na mateřskou dovolenou. Jako 
zástup za paní učitelku Drábkovou nastupuje v roce 1990 paní Mgr. 
Hedviga Polednová. 
 
1992 - 1999  
Odchází pan František Hladký do důchodu a 1. 7. 1992 je na místo 
ředitelky jmenována paní Mgr. Hedviga Polednová. V tom samém 
roce se po mateřské dovolené vrací paní učitelka Drábková a ve 
školní družině působí paní Hana Toflová. Do učitelského sboru 
nastoupil pan Libor Šmíd, jenž začal s výukou anglického jazyka, 
který se stal povinným předmětem. Na naší škole působil až do roku 
2000.  
 
27. 3. 1996 byla naše škola zařazena do sítě škol v ČR. 
 
1999 - 2000  
Odchází paní učitelka Drábková a na její místo nastupuje paní Hana 
Toflová. Na místo vychovatelky je přijata slečna Jana Kratochvílová, 
která také začala vyučovat anglický jazyk a výchovy. 
 
2000 - 2006  
Tento školní rok se stal přelomovým rokem pro naší školu, která se 
stala, na žádost rodičů, malotřídní školou se dvěma třídami. Tento 
stav trvá až do dnešního dne. Výuka se stala náročnější pro žáky, 
kteří se naučí velké samostatnosti, ale i pro učitelky, pro které je 
příprava na výuku složitější než v minulosti. 



 

2006 - 2013  
V roce 2006 odchází do důchodu paní Mgr. Hedviga Polednová. 
Radostické škole věnovala 16 let. Na její místo se vrací Mgr. 
Drahoslava Drábková. Ve škole se nadále vyučuje ve dvou třídách. 
Paní učitelka Hana Toflová se věnuje nejmladším školáčkům. O starší 
školáky se stará paní ředitelka Drahoslava Drábková. S výukou 
angličtiny a výchov pomáhá paní učitelka Jana Davidová (roz. 
Kratochvílová), která zároveň vede školní družinu. V září 2006 
odchází na mateřskou dovolenou. Na tři roky jí zastupuje paní 
učitelka Zuzana Holcmannová.  
 
Stravování ve školní jídelně bylo zahájeno v roce 1983 – 1984. 
Vedoucí školní jídelny byla paní Ludmila Ondrášková, později paní 
Marie Doubravová. Prvními kuchařkami byly Marie Brůčková a 
Alžběta Jílková. V současné době je vedoucí stravování paní Zdeňka 
Drábková a dobroty nám vaří paní Jitka Kocúrová. O čistotu se nám 
starají paní Helena Frantová a paní Hana Kubíková. 
 
S pomocí obce jsou prováděny i velké opravy školní budovy: 

- výměna oken a vchodových dveří 
- rekonstrukce hygienického zázemí v MŠ 
- rekonstrukce hygienického zázemí WC – chlapci 
- rekonstrukce hygienického zázemí WC – dívky 
- rekonstrukce ŠD – nové hygienické zázemí, nábytek, obklady 

kolem výdejního okénka 
- podlaha na horní chodbě 
- v souvislosti se zvýšením kapacity MŠ - úprava tříd, šatna, 

podlaha, nové skříňky  
 
Byla zachována tradice pobytů dětí ve škole v přírodě. Jedna 
z nejlepších byla určitě škola v přírodě na hradě Svojanov.  
Ale i pobyt v dalších místech naší krásné vlasti byl určitě přínosem.  
Navštívili jsme Babiččino údolí, pevnost Haničku, zámek Litomyšl, 
Zoo ve Dvoře Králové, Vysočinu i jižní Moravu.  
 



 

Poslední dva roky si děti oblíbily stanování na školní zahradě. Za 
pomoci rodičů a přátel čeká na děti kouzelná noc plná strašidel, 
táborový oheň, písničky a krásné okamžiky plné přátelství a 
vzájemné pomoci. 
 
Výuka v malotřídní škole je složitější, ale má své klady. Vede děti 
k samostatnosti. 
Učitelé i děti výuku zvládají. Výsledky dětí v hodnocení  Scio byly 
velmi dobré. 
Výborně (90 % zvládnutí učiva) jsme obstáli i v celostátním testování 
žáků 5. ročníku v roce 2012.  Nejlepších výsledků dosáhli „páťáci“ 
v anglickém jazyce.  
 
Pozitivní hodnocení našich žáků přichází i ze spádové školy, kam děti 
odcházejí do 6. ročníku. Mimoto jsou děti úspěšné i při přijímacím 
řízení na osmiletá gymnázia nebo výběrové školy. 
 
Velmi si ceníme spolupráce školy s obcí. Společné kulturní akce, 
vítání občánků. 
 
Občané se těší a v hojné míře navštěvují školní akademie. 
Dramatický kroužek slaví velké úspěchy.  
Přínosem pro děti je i práce pěveckého, výtvarného, sportovního a 
tanečního kroužku. Starší děti se věnují informatice. 
 
Škola již stojí 100 let a každý rok se v ní učilo. 
Na škole se vystřídalo 7 ředitelů. 
Působilo cca 46 učitelů ZŠ.  
Během 100 let bylo do školy zapsáno 5920 žáků. 
Snad dříve než oslavíme dalších 100 let dostane škola i na nový 
kabát.   

 
„Totem přátelství“ na školní zahradě,  

ať chrání všechny malé i velké školáky. 
 

(„Totem přátelství“ je vzpomínkou na Kopaniny.) 



 

Mateřská škola Radostice 
 
Od roku 2000 je součástí školy také mateřská škola.  
Ta byla zřízena v budově tehdejší národní školy v dubnu 1947. 
Provoz zahajovala p. učitelka Eliška Bártová. Školka měla jen jednu 
třídu, ve které bylo vše: šatna, učebna, umývárna a herna. V této 
podobě fungovala až do roku 1974. Provoz byl polodenní a to ve 
všední dny od 7:30 do 12:3O a v sobotu od 7:00 do 12:00 hodin (do 
roku 1969, kdy začaly být soboty volné).  
V letech 1972 - 1973 probíhala přestavba školní budovy a školka 
pracovala v klubovně místní sokolovny. Provoz v opravené budově 
byl zahájen 2. 9. 1974. Stále polodenní a to až do roku 1982, kdy byl 
uvolněn byt v přízemí a MŠ byla obohacena o ložničku a jídelnu.  
Od školního roku 1982/83 byl tedy provoz MŠ celodenní se 
zajištěnou stravou z vlastní školní jídelny. Počet učitelek se také 
zvýšil a to na dvě pracovnice. Kapacita školy byla stanovena na 25 
dětí, ale s různými výjimkami MŠ navštěvovalo 26 až 28 dětí. 
Jednotřídní model mateřské školy fungoval až do roku 2012, kdy za 
vydatné pomoci obecního úřadu a sponzorů byla školka 
přebudována na dvoutřídní. 
 
Současnost 
V současné době má mateřská škola zázemí v celém přízemí školní 
budovy. Kapacita školy je stanovena na 30 dětí ve dvou třídách a to 
v I. třídě Kuřátek na 17 a ve II. třídě Motýlků na 13. Děti jsou věkově 
rozděleny, což se především u práce s předškoláky velmi osvědčilo.  
I menší počet dětí ve třídě dává učitelkám více možností se každému 
individuálně věnovat. MŠ úzce spolupracuje se základní školou, 
okolními mateřskými školami, rodiči, obecním úřadem.   
Vedoucí učitelkou je Bc. Petra Ondrášková, třídní učitelkou Kuřátek 
Žaneta Holcmannová, třetí učitelkou Lucie Duchková. 
 
Děti mají celoročně bohatý program zpestřený divadelními 
představeními, výlety, školou v přírodě, různými besídkami, 



 

nadílkami. Mohou se účastnit 2x ročně dílen s rodiči, starší děti 
navštěvují výtvarný kroužek, tanečky, projekty.  
S prací mateřské školy se můžete seznámit na webových stránkách 
MŠ www.msradostice.cz., které vám nastíní každodenní život dětí 
v naší mateřské škole. 
                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
Na zpracování almanachu k 90. výročí školy se podíleli: Mgr. Hedviga Polednová, 
Petra Ondrášková, František Hladký, MUDr. Oldřich Ondrášek, Martina Hrubá. 

 
 

Almanach ke 100. výročí školy připravily Mgr. Drahoslava Drábková, 
Bc. Petra Ondrášková a paní Barbora Prokešová. 

2013 

http://www.msradostice.cz/


 

 
 

 


