


 

Z historie školy v Dolaﾐech 

Přestože každá škola žije předevšíﾏ současﾐostí, své kořeﾐy, své základy ﾏá v historii. V ﾐašeﾏ případě 
se jedﾐá o historii dlouhou ンヰヰ let. To je vskutku úItyhodﾐá řádka let, za kterou prošly školou tisíIe 
žáků a stovky pedagogů. Tři sta poﾏyslﾐýIh svíček ﾐa případﾐéﾏ dortu Hy ﾏohlo evokovat představu 
ﾐěčeho starého, arIhaiIkého… Naše škola se takto rozhodﾐě ﾐeIítí – dﾐes je to škola ﾏladá, dyﾐaﾏiIká 
se spoustou ﾐejrůzﾐějšíIh aktivit, soutěží, tuzeﾏskýIh i zahraﾐičﾐíIh e┝kurzí, dﾐes je to škola, která je 
stále v pohyHu a drží krok s dﾐešﾐí doHou. Jaké to však Hylo v dřívějšíIh doHáIh? Zdá se, že očiﾏa 
dﾐešﾐí společﾐosti poodkryjeﾏe ﾐyﾐí úplﾐě jiﾐý svět… 

Nejstarší doIhovaﾐé zprávy o škole v Dolanech pocházejí z oHdoHí po třiIetileté válIe. Jedﾐalo se o 
školu zavedeﾐou při zdejší farﾐosti, jak se lze zjistit ve Zprávě o kaﾐoﾐiIké vizitaIi farﾐosti z květﾐa roku 
ヱヶヶヲ. Kde ovšeﾏ ﾐejstarší školﾐí Hudova stála, ﾐelze z dostupﾐýIh praﾏeﾐů zjistit. Předpokládá se, že 
se ﾐaIházela ﾐa ﾏístě tzv. staré školy, která Hyla později přestavěﾐa ﾐa OHeIﾐí důﾏ. Farﾐí škola sloužila 
ﾐejeﾐ oHyvatelůﾏ Dolaﾐ, ale také oHyvatelůﾏ ostatﾐíIh vsí farﾐosti. V důsledku školskýIh reforeﾏ 
Iísařovﾐy Marie Terezie, které, jak všiIhﾐi víﾏe, vděčíﾏe za poviﾐﾐou školﾐí doIházku, se farﾐí škola 
v Dolanech stala tzv. triviálﾐí školou, kde se děti vedle kateIhisﾏu učily tzv. triviu, tedy čteﾐí, psaﾐí a 
základůﾏ počítáﾐí. Dozor ﾐad školou a vyučováﾐíﾏ příslušel ﾏístﾐíﾏu faráři. Jﾏéﾐa vyučujíIíIh 

půsoHíIíIh ﾐa škole lze vyčíst zejﾏéﾐa v doIhovaﾐýIh dokuﾏeﾐteIh uložeﾐýIh v arIhivu dolaﾐské fary 
ふCyril Mrlíček, Josef Čerﾏák, Kašpar Šlapák, Jaﾐ KoHlížek, Ferdiﾐaﾐd Spilka, Fraﾐtišek Loskaぶ. 

Pro lepší představu o školﾐíﾏ prostředí ﾐahlédﾐěﾏe ﾐyﾐí do školﾐí Hudovy v poloviﾐě ヱΓ. století. 
Tehdejší dolaﾐskou školu představovala jeﾐ ﾐevelká přízeﾏﾐí Hudova krytá šiﾐdeleﾏ. Vyučovalo se 
v jedﾐé ﾏístﾐosti, tzv. učírﾐě, která Hyla současﾐě, řekﾐěﾏe, skroﾏﾐýﾏ oHydlíﾏ učitelského 
poﾏocﾐíka, tzv. podučitele.  V další části školﾐí Hudovy Hyl uﾏístěﾐ Hyt učitele ふsprávIe školy, tzv. 
ﾐadučiteleぶ s kuIhyﾐí a dvěﾏa světﾐiIeﾏi. Poloviﾐa ヱΓ. století přiﾐesla do školství s ﾏěﾐíIí se 
společﾐostí také ﾐovou školskou reforﾏu. Ta způsoHila přeﾏěﾐu dosavadﾐí farﾐí – triviálﾐí školy ﾐa 
školu oHeIﾐou, která již ﾐepodléhala Hezprostředﾐíﾏu dohledu Iírkve. Dolaﾐskou oHeIﾐou školu 
spravoval od roku ヱΒヴΓ Floriáﾐ Vyhlídal, za jehož půsoHeﾐí přestala škola vyhovovat rostouIíﾏu počtu 
žáků. V roIe ヱΒヶヰ Hyla tedy škola zHořeﾐa a ﾐa jejíﾏ ﾏístě Hyla postaveﾐa ﾐová školﾐí Hudova, kde se 
ﾐaIházely v prvﾐíﾏ patře dvě učeHﾐy pro ヲヲヰ žáků! Prostorové proHléﾏy školy se tíﾏ však zdaleka 
ﾐevyřešily. V roIe ヱΓヰΑ se uvádí, že školu ﾐavštěvovalo ヲΓヴ žáků. Po ﾏﾐoha diskusíIh a sporeIh Hyla 
vyHudováﾐa ﾐa okraji oHIe při silﾐiIi k Tovéři zIela ﾐová školﾐí Hudova. V roIe ヱΓヰΒ Hyla při ﾐové škole 
založeﾐa také ﾐová zahrada. V roIe ヱΓヰΓ však překročil počet žáků číslo ンヰヰ a škola se opět potýkala 
s prostorovýﾏi potížeﾏi.  

Záhy do života oHeIﾐé dolaﾐské školy, stejﾐě jako do života všeIh lidí, zasáhly události ヱ. světové války. 
Hﾐed ve školﾐíﾏ roIe ヱΓヱヴ/ヱΓヱヵ Hyli odvedeﾐi do arﾏády učitelé Eﾏaﾐuel Doležel a Fraﾐtišek Malý, 
ﾐa froﾐtu odešel také Alois Štěpáﾐek z Lašťaﾐ, který ﾏěl právě ﾐastoupit ﾐa ﾐaši školu. Výuka se zIela 
zﾏěﾐila. Žákyﾐě vyráHěly v hodiﾐáIh ručﾐíIh praIí oIhraﾐﾐé prostředky pro vojáky v poli, cupaninu a 

ﾐěkolik tisíI papírovýIh podešví. V ﾐásledujíIíﾏ školﾐíﾏ roIe se vzhledeﾏ k ﾐedostatku učitelů 
vyučovalo pouze ve čtyřeIh třídáIh, do ﾐiIhž Hylo rozděleﾐo ンヲヴ žáků. Mﾐoho dětí však přestalo 
pravidelﾐě ﾐavštěvovat školu, ﾐeHoť vypoﾏáhalo v hospodářství, kde IhyHěli ﾏužští příslušﾐíIi rodiﾐ. 
Učitelé Hyli zapojováﾐi do sepisováﾐí zásoH ﾏístﾐíIh rolﾐíků, sHírek kovů pro válečﾐé účely apod. 
Přestože aHseﾐIe žáků dosahovala tehdy ヵヰ%, všeIhﾐy třídy Hyly přeplﾐěﾐy. Při škole Hyla ﾐavíI 
otevřeﾐa tzv. útulﾐa pro děti, v ﾐíž Hyly podáváﾐy i oHědy. Zájeﾏ o školﾐí stravováﾐí Hyl zﾐačﾐý.  



KoﾐeI ヱ. světové války a vyhlášeﾐí saﾏostatﾐého Českosloveﾐska otvírá ﾐovou kapitolu školství 
v DolaﾐeIh. Po VáﾐoIíIh ヱΓヱΒ posílil pedagogiIký sHor již zﾏiňovaﾐý Alois Štěpáﾐek, který se vrátil 
z froﾐty. Školu v té doHě ﾐavštěvovalo ンヰΓ žáků. V duHﾐu ヱΓヱΓ Hyla před Hudovou staré školy zasazeﾐa 
Lípa svoHody. Počátek třiIátýIh let přiﾐesl do školy elektriIké osvětleﾐí a v listopadu ヱΓンヱ Hyla zřízeﾐa 
ﾏateřská škola. Peﾐíze ﾐa její založeﾐí Hyly získáﾐy z odkazu ﾏaﾐželů RajhelovýIh. Vzhledeﾏ k tomu, 

že ofiIiálﾐí dﾐešﾐí ﾐázev školy oHsahuje i jﾏéﾐo Aloise Štěpáﾐka, je zajisté ﾐa ﾏístě pozastavit se právě 
u jeho jﾏéﾐa. V listopadu ヱΓンヲ Hyl Alois Štěpáﾐek jﾏeﾐováﾐ řídíIíﾏ učiteleﾏ OHeIﾐé školy v Dolanech, 

kde již ﾐěkolik let půsoHil jako učitel. Tíživá atﾏosféra způsoHeﾐá ohrožeﾐíﾏ ﾏladé Českosloveﾐské 
repuHliky ze straﾐy hitlerovského NěﾏeIka ﾐa seHe ﾐeﾐeIhala dlouho čekat a proﾏítla se i do života 
dolaﾐské školy v čele s Aloiseﾏ Štěpáﾐkeﾏ. OHzvláště tíživý dopad ﾏěl důsledek poﾏﾐiIhovské 
okupaIe sudetoﾐěﾏeIkého úzeﾏí. Nedaleká Véska Hyla oHsazeﾐa a do Dolaﾐ Hyla ﾐuIeﾐě v roce 1938 

přestěhováﾐa taﾏﾐí škola. Dolaﾐská škola se rázeﾏ rozrostla o ヴヰ ﾐovýIh žáků, Iož způsoHilo přeIhod 
školy ﾐa tzv. střídavé vyučováﾐí. Přes tísﾐivé poﾏěry se oHčaﾐé Dolaﾐ i ﾐově příIhozí vysídleﾐIi dokázali 
stmelit a v adveﾐtﾐíﾏ čase roku ヱΓンΒ poprvé uspořádat společﾐou slavﾐost váﾐočﾐího stroﾏku, jejíž 
výtěžek Hyl odevzdáﾐ dolaﾐské škole. U této akIe Hyly také rozdáﾐy váﾐočﾐí dárky ヱヰヶ žákůﾏ. V roce 

ヱΓヴヰ Hyla ﾐa všeIh českýIh školáIh zavedeﾐa ﾐěﾏčiﾐa jako poviﾐﾐý předﾏět. Výuka dějepisu, českého 
jazyka a dalšíIh Hyla zﾐačﾐě Ieﾐzurováﾐa.  OHdoHí ﾐaIistiIkého teroru ﾏělo zásadﾐí dopad i ﾐa 
učitelský sHor. V roIe ヱΓンΓ Hyl zatčeﾐ gestapeﾏ učitel Ladislav Slezák. Teﾐ Hyl po ヱヱ ﾏěsíIíIh výsleIhů 
a vězﾐěﾐí propuštěﾐ, záhy suspeﾐdováﾐ a do vsi se vrátil až po osvoHozeﾐí v roIe ヱΓヴヵ. Kruté oHdoHí 
ﾐašiIh dějiﾐ zasáhlo i příﾏo do života Aloise Štěpáﾐka, který půsoHil také jako starosta ﾏístﾐí sokolské 
jedﾐoty zapojeﾐé do ilegálﾐí odHojové čiﾐﾐosti.  Dva ﾏěsíIe poté, Io odešel v roIe ヱΓヴヱ po ﾐelehkéﾏ 
oHdoHí ﾐa zasloužeﾐý odpočiﾐek, Hyl zatčeﾐ gestapeﾏ a uvězﾐěﾐ v Brﾐě. Byl vyslýIháﾐ, ale jak píše 
školﾐí kroﾐikář, „Sáﾏ zrazeﾐ, ﾐezradil“. Byl odesláﾐ do vyhlazovaIího táHora v Osvětiﾏi, kde Hyl 
zařazeﾐ do tzv. koﾏaﾐda „Bauhof“ ふstaveHﾐí dvůrぶ. Jeho oslaHeﾐý orgaﾐisﾏus však dlouho těžkou 
fyziIkou práIi a strádáﾐí ﾐevydržel. Dﾐe ヴ. duHﾐa ヱΓヴヲ padl pod tíhou Iukru při vykládáﾐí vagóﾐu a 
ﾐásledﾐě Hyl uHit táHorovýﾏi dozorIi.  Jeho jﾏéﾐo je dﾐes součástí ofiIiálﾐího ﾐázvu školy a dodﾐes 
ﾐáﾏ připoﾏíﾐá tohoto vzáIﾐého člověka a hrdiﾐu protiﾐaIistiIkého odHoje. 

Závěrečﾐé oHdoHí války zﾐaﾏeﾐalo úplﾐé ukoﾐčeﾐí výuky ve škole. Počátkeﾏ úﾐora ヱΓヴヵ zaHralo 
ﾐěﾏeIké vojsko ﾐejprve jedﾐu učeHﾐu pro asi ヲヰ dělﾐíků ze Slezska a ﾐásledﾐě školu oHsadilo přes ンヵヰ 
zákopﾐíků – ﾏladýIh lidí z růzﾐýIh koﾐčiﾐ protektorátu, kteří seﾏ Hyli ﾐahﾐáﾐi, aHy Hudovali 
protitaﾐkové zákopy ﾐa oHraﾐu OloﾏouIe proti HlížíIí se Rudé arﾏádě. Poválečﾐé oHdoHí je 
pozﾐaﾏeﾐáﾐo rozsáhlýﾏi opravaﾏi válkou zﾐičeﾐé školﾐí Hudovy.  

ZIela zvláštﾐí, výzﾐaﾏﾐé a populárﾐí události v ﾐásledujíIíIh leteIh představují výstavy spojeﾐé s tzv. 
„Jiřiﾐkovýﾏi slavﾐostﾏi“, které vlastﾐě výzﾐaﾏﾐě proslavily oHeI Dolaﾐy v širokéﾏ okolí a těšily se 
vskutku oHrovskéﾏu zájﾏu široké veřejﾐosti. V roIe ヱΓヶヰ Hyl ﾐa školﾐí zahradě oHﾐoveﾐ skleﾐík, 
v něﾏž Hyly pěstováﾐy a rozﾏﾐožováﾐy květiﾐy -  zejﾏéﾐa jiřiﾐy, ﾏečíky, hledíky a astry. Ještě v téﾏže 
roce, tedy v září ヱΓヶヰ, Hyla uspořádáﾐa velká výstava jiřiﾐ ve školﾐí zahradě, které se zúčastﾐili i 
výzﾐaﾏﾐí představitelé tehdejšího kulturﾐě-politiIkého života. V ﾐásledujíIíﾏ roIe, tedy v roce 1961, 

se výstava opět uskutečﾐila a ﾐavštívilo ji dokoﾐIe až čtyři tisíIe ﾐávštěvﾐíků, kteří zde ﾏohli zhlédﾐout 
až ヶヰヰ druhů jiřiﾐ a ﾏečíků. Výstavy se staly každoročﾐí tradiIí a Hyly provázeﾐy ﾐejrůzﾐějšíﾏi 
doprovodﾐýﾏi akIeﾏi – ﾐapříklad slavﾐostﾐíﾏi průvody, přehlídkou praIí žáků ﾐeHo dokoﾐIe výstavou 
oHrazů výzﾐaﾏﾐýIh ﾏalířů spjatýIh s oHIí a jejíﾏ okolíﾏ. Velký oHdiv za pořádáﾐí tak věhlasﾐýIh 
výstav patří paﾐí učitelIe Drahoﾏíře Bačové a čleﾐůﾏ Sdružeﾐí rodičů a přátel školy Jaﾐu Malíkovi a 
VáIlavu Přiﾐdišovi, kteří Hyli hlavﾐíﾏi osoHaﾏi tak rozsáhlýIh a výjiﾏečﾐýIh akIí.  



V ﾐásledujíIíIh leteIh proIházelo základﾐí školství dalšíﾏi reforﾏaﾏi, od roku ヱΓΓヶ se vrátilo 
k systéﾏu devítileté školﾐí doIházky. Devadesátá léta jsou spojeﾐa s opětovﾐýﾏi staveHﾐíﾏi úpravaﾏi, 
rozšiřováﾐíﾏ a Ielkovou rozsáhlou rekoﾐstrukIí dosavadﾐí školﾐí Hudovy. V roIe ヱΓΓΑ Hyl škole 
propůjčeﾐ čestﾐý ﾐázev „)ákladﾐí škola Aloise Štěpáﾐka“. V současﾐé doHě zﾐí ofiIiálﾐí ﾐázev školy 
„)ákladﾐí škola a Mateřská škola Aloise Štěpáﾐka, Dolaﾐy, příspěvková orgaﾐizace“. Jejíﾏ zřizovateleﾏ 
je oHeI Dolaﾐy a součástí příspěvkové orgaﾐizaIe jsou – Školﾐí družiﾐa Dolaﾐy, Školﾐí jídelﾐa Dolaﾐy, 
Mateřská škola Dolaﾐy, Mateřská škola Dolaﾐy – Véska a Školﾐí jídelﾐa – výdejﾐa Dolaﾐy a Dolaﾐy – 

Véska. Propojeﾐíﾏ se současﾐostí je potřeHa teﾐto ﾐáhled do ﾏiﾐulýIh let ﾐaší školy uzavřít. Miﾐulostí 
je vše, Io se odehrálo do současﾐosti, tedy i to, že jste otevřeli tuto puHlikaIi a listujete v ﾐí ﾐeHo jste 
dokonIe dočetli až seﾏ. Miﾐulost totiž stále pokračuje, jde v patáIh současﾐéﾏu okaﾏžiku…   Naučﾏe 
se vážit si svýIh předků, kteří žili v ﾏﾐoheﾏ oHtížﾐějšíIh podﾏíﾐkáIh ﾐež ﾏy. Važﾏe si lidí současﾐýIh 
– aktivﾐíIh, vzdělaﾐýIh… Dějiﾐy totiž ﾐetvoří svýﾏi rozhodﾐutíﾏi jeﾐ paﾐovﾐíIi ﾐeHo politiIi, ale 
zejﾏéﾐa lidé. 

Alois Štěpáﾐek   

 ヱヵ.Α. ヱΒΒヶ Chrást -  ヴ.ヴ. ヱΓヴヲ Osvětiﾏ 

 

Narodil se 15. července 1886 v Chrástu (okres Kutná Hora). Po vychození čtyř tříd obecné školy 
v KřeseliIíIh, aHsolvoval čtyři třídy středﾐí školy v Kutﾐé Hoře a čtyři ročﾐíky učitelského ústavu taﾏtéž. 
Od roku ヱΓヰΓ půsoHil jako výpoﾏoIﾐý učitel v SaﾏotiškáIh, poté v LašťaﾐeIh. V roce 1914 byl 

ustaﾐoveﾐ dipl. učiteleﾏ v Dolanech. V roIe ヱΓンヲ se stává řídíIíﾏ učiteleﾏ ﾐa zdejší škole. Kroﾏě péče 
o školu a její žáky, které vedl předevšíﾏ k úItě k životu, člověku a k vlasteﾐeItví, se aktivﾐě zapojoval 
do života oHIe. Z ﾏﾐohýIh jeho aktivit stojí za zﾏíﾐku jeho půsoHeﾐí ve fuﾐkIíIh předsedy Národﾐí 
jednoty a starosty ﾏístﾐího Sokola. 
O jeho vlastﾐosteIh vypovídají zázﾐaﾏy ve školﾐí kroﾐiIe: „Byl to člověk vzácﾐého charakteru, doHrý 
učitel a pedagog. Byl duší těžce zkoušeﾐé a válkou ﾐezkrušeﾐé haﾐácké vesﾐice. Jeho charakter se 
zaskvěl v ryzí čistotě v předvečer heydrichiády.“ 

Β. říjﾐa ヱΓヴヱ ho zatklo gestapo a uvězﾐilo v Brﾐě. Později Hyl posláﾐ jako „ﾐežádouIí“ osoHa do 
koﾐIeﾐtračﾐího táHora v Osvětiﾏi. O jeho posledﾐíIh dﾐeIh života se dovídáﾏe ze školﾐí kroﾐiky 
ﾐásledujíIí: „Ač sáﾏ zrazeﾐ, ﾐezradil. Jako pravý vlasteﾐec se hrdě podíval ﾐelítostﾐéﾏu osudu do tváře. 
Dﾐe 4. duHﾐa 194ヲ vydechl ﾐaposled ﾏuž, deﾏokrat těleﾏ i duší, který, když vlast zavolala, ﾐeváhal a 
oHětoval jí to ﾐejdražší - svůj život. )eﾏřel, aHychoﾏ ﾏy ﾏohli žíti.“ Alois Štěpáﾐek Hyl posﾏrtﾐě 
vyznameﾐáﾐ Českosloveﾐskýﾏ válečﾐýﾏ křížeﾏ ヱΓンΓ.  

V roIe ヱΓΓΑ, kdy toﾏu Hylo přesﾐě ヵヵ let od jeho sﾏrti, Hyla dokoﾐčeﾐa přístavHa Hudovy 
základﾐí školy. OHeIﾐí úřad tak podal žádost o propůjčeﾐí čestﾐého ﾐázvu škole. Na základﾐě 
rozhodﾐutí MŠMT tak je škole propůjčeﾐ čestﾐý ﾐázev )ákladﾐí škola Aloise Štěpáﾐka, Dolaﾐy.  
 

 

ヱヱヰ let od výstavHy školﾐí Hudovy v Dolanech 

V roIe ヱΓヰΑ Hyla postaveﾐa ﾐová školﾐí Hudova, a to za vsí sﾏěreﾏ k Toveři, se třeﾏi učeHﾐaﾏi a 
ﾐaturálﾐíﾏ Hyteﾏ. Budova Hyla slavﾐostﾐě vysvěIeﾐa ヱヰ. listopadu ヱΓヰΑ a výuka v ﾐí Hyla zahájeﾐa 
ﾐásledujíIího dﾐe. NovostavHa prostorové proHléﾏy oHeIﾐé školy ﾐevyřešila. V roIe ヱΓヰΓ překročil 
počet žáků ンヰヰ. V roIe ヱΓンヲ tak došlo k přestavHě školy, díky ﾐíž Hyla ﾐadstaveﾐa o jedﾐo patro. 
Saﾏotﾐá výuka Hyla zahájeﾐa ン. listopadu ヱΓンヲ. Průčelí školy ozdoHil reliéf J. A. Koﾏeﾐského. Autoreﾏ 
reliéfu ﾐa průčelﾐí fasádě školy Hyl akadeﾏiIký soIhař J. Pelikáﾐ z OloﾏouIe. Na reliéfu je uﾏístěﾐ 
ﾐápis: „ Vláda věcí tvých, zase se k ToHě vrátí – lide český.“ Za okupace v letech 1939 – ヱΓヴヵ si reliéfu 



a jeho ﾏyšleﾐky ﾐikdo z NěﾏIů ﾐevšiﾏl. Teprve v roIe ヱΓヴヴ přišlo z ﾐěﾏeIkýIh úřadů ﾐařízeﾐí, aHy 
reliéf Hyl odstraﾐěﾐ, případﾐě zﾐičeﾐ. Reliéf však Hyl zaIhráﾐěﾐ ﾏístﾐíﾏ oHčaﾐeﾏ, který pohotově dílo 
přikryl teﾐkou deskou, kterou ﾐa povrIhu zoﾏítal, aHy ﾐeHylo ﾐiI zﾐát. V roIe ヱΓヴΑ Hyla ﾐa školﾐí 
Hudově odhaleﾐa paﾏětﾐí deska Hývaléﾏu řídíIíﾏu učiteli Aloisi Štěpáﾐkovi. K dalšíﾏ výrazﾐýﾏ 
proﾏěﾐáﾏ školﾐí Hudovy došlo ﾐa přeloﾏu ヶヰ. a Αヰ. let ヲヰ. století. Kroﾏě geﾐerálﾐí opravy Hudovy, 
přiHylo ke škole i velké školﾐí hřiště a vyučovalo se rovﾐěž ve dřevěﾐéﾏ pavilóﾐu. V 60. letech byl na 

školﾐí zahradě oHﾐoveﾐ i skleﾐík, v ﾐěﾏž Hyly pěstováﾐy a rozﾏﾐožováﾐy hlavﾐě květiﾐy – jiřiﾐy, 
ﾏečíky, hledíky a astry. Výrazﾐé zﾏěﾐy dozﾐala škola v 90. letech. V letech 1992 – 1996 byla 

vyHudováﾐa přístavHa školy s deseti základﾐíﾏi a čtyřﾏi odHorﾐýﾏi učeHﾐaﾏi, těloIvičﾐou a kaHiﾐety, 
která Hyla slavﾐostﾐě otevřeﾐa dﾐe 31. ledna 1997. V roIe ヲヰヰヲ pak Hyla zahájeﾐa rekoﾐstrukIe 
původﾐí školﾐí Hudovy. V přízeﾏí Hyla uﾏístěﾐa školﾐí kuIhyﾐě, jídelﾐa a odděleﾐí školﾐí družiﾐy. 
V prvﾐíﾏ patře Hyly zřízeﾐy třídy pro žáky I. stupﾐě a v podkroví školy ﾐalezla ﾐové prostory zdejší 
ﾏateřská škola. Posledﾐí úpravou prošla Hudova školy v roIe ヲヰヱヶ. Díky ﾐarůstajíIíﾏi počtu žáků ふve 
školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヶ/ヲヰヱΑ ﾐavštěvovalo školu Ielkeﾏ ンΓヱ žákůぶ Hyla ﾐa ﾏístě školﾐí zahrady postaveﾐa 
ﾐová Hudova ﾏateřské školy a v podkroví Hyly vyHudováﾐy dvě ﾐové třídy pro žáky prvﾐího stupﾐě a 
školﾐí družiﾐu. Nové prostory zde také ﾐašla školﾐí kﾐihovﾐa.  

 

Úryvky ze školﾐí kroﾐiky 

Otevřeﾐí ﾐové školﾐí Hudovy v roce 1907: 

„Všichﾐi řečﾐíci dostali úkolu svéﾏu plﾐě a oHčaﾐstvo dolaﾐské ﾏohlo si vzíti ﾐáležitého poučeﾐí ze slov 
jejich a to hlavﾐě proto, že u ﾐás škola považováﾐa jest od velké většiﾐy lidí ﾐe za doHrodiﾐí člověka, 
ﾐýHrž za ﾐutﾐé zlo. K uzavřeﾐí tohoto pro Dolaﾐy výzﾐaﾏﾐého dﾐe pořádala ﾏístﾐí šk. rada koﾐcert 
v Národﾐí pivﾐici pro oHeceﾐstvo s volﾐýﾏ vstupeﾏ. Hﾐed druhého dﾐe ﾐa to, 11. listopadu započalo se 
s vyučováﾐíﾏ v ﾐové školﾐí Hudově“ 

Úryvek z kroniky – rok 1918 

„ Kéž všechﾐo ﾐaše koﾐáﾐí sﾏěřuje k zachováﾐí, udržeﾐí a upevﾐěﾐí ﾐašeho ﾏilého a ﾏladého státu 
českosloveﾐského a ku prospěchu …, z ﾐěhož ﾏusíﾏe vychovati lidi jiﾐé – ﾐové. Účelu toﾏu chceﾏe 
veškeré síly věﾐovati.“  ふ A. Jaﾐáčekぶ  

Rozšířeﾐí Hudovy v roce 1932 

„Budova upraveﾐa ﾐadstavHou prvého patra pokud Hylo ﾏožﾐo, dle současﾐých zásad staveHﾐích a 
hygieﾐických…. V celé Hudově zavedeﾐo elektrické osvětleﾐí. Noviﾐkou ve školﾐí Hudově je společﾐá 
šatﾐa. )avedeﾐo je přezouváﾐí žáků. Počátečﾐí zkušeﾐosti Hyly dosti trpké zvláště v ﾐižších třídách, kde 
ﾐěkolikeré přezouváﾐí a oHlékáﾐí za deﾐ čiﾐilo žákůﾏ oHtíže a ﾐěkdy ﾐepozﾐali aﾐi svých svršků….“ 

Školﾐí rok ヱ9ンΒ/ヱ9ン9 

„Dﾐe 1ヰ. říjﾐa přestěhovala se do Dolaﾐ státﾐí oHecﾐá a ﾏěšťaﾐská škola z Vésky v důsledku odloučeﾐí 
sudetského úzeﾏí od repuHliky. .. Letošﾐí osudový rok ﾏěl svoji odezvu i ve škole. Březﾐové události 
rozrušily ﾏysl učitelskou i dětí. Práce ve škole Hyla často přerušováﾐa… Doufáﾏe, že poﾏěry zase se 
Hrzy upraví tak, aHy ﾐaše česká škola se ﾏohla svoHodﾐě rozvíjet ku prospěchu ﾐároda a vlasti. Školﾐí 
rok 193Β/1939 ukoﾐčeﾐ Hyl ヲ3. červﾐa 1939 rozdáﾐíﾏ školﾐích zpráv a poučeﾐíﾏ dětí, jak se chovati o 
prázdﾐiﾐách.“  

 

 



K tragické sﾏrti Aloise Štěpáﾐka 

„… Byl zatčeﾐ dﾐe Β. říjﾐa 1941 Gestapeﾏ a uvězﾐěﾐ v Brﾐě a později posláﾐ jako ﾐežádoucí do 
koﾐceﾐtračﾐího táHora Osvětiﾏi. Sáﾏ zrazeﾐ, ﾐezradil, jako pravý vlasteﾐec hrdě se podíval 
ﾐelítostﾐéﾏu Osudu do tváře. Podle očitého svědka Hyl jﾏeﾐovaﾐý zařazeﾐ do tak zvaﾐého koﾏaﾐda 
„Hauhof“. Jeﾐdou při vykládáﾐí cukru přistoupil k vagoﾐu zesláHlý říd. učitel Alois Štěpáﾐek. Na jeho 
Hedra Hyl vhozeﾐ těžký pytel s cukreﾏ. Vysíleﾐé tělo klesá pod tíhou Hřeﾏeﾐe a zhouHﾐé dílo dokoﾐčili 
tak zvaﾐí ﾐadlidé. Dﾐe 4. duHﾐa 194ヲ vydechl ﾐaposled ﾏuž, deﾏokrat těleﾏ i duší, který, když vlast 
zavolala, ﾐeváhal a oHětoval jí to ﾐejdražší – svůj život. )eﾏřel, aHychoﾏ ﾏy ﾏohli žíti…..“  

Rok 1945  

„Dﾐe 5. květﾐa vﾐikli prvﾐí vojáci Rudé arﾏády do zdejší vesﾐice. Dﾐe ヶ. květﾐa 1945 Hyla oHec Dolaﾐy 
osvobozena. V krátkéﾏ čase Hyla částečﾐě poškozeﾐá školﾐí Hudova opraveﾐa, vše uﾏyto a rozHitá 
okﾐa zaskleﾐa. Dﾐe ヲヲ. květﾐa 1945 Hylo slavﾐostﾐíﾏ způsoHeﾏ započato opět pravidelﾐé vyučováﾐí 
ﾐa zdejší škole. …“  

Zavedeﾐí žákovské kﾐížky ふškolﾐí rok ヱ9ヵヰ/ヱ9ヵヱぶ 

„Jako průkaz zdatﾐostí, ale i případﾐých ﾐedostatků, Hyly zavedeﾐy žákovské kﾐížky, v ﾐichž se deﾐﾐě 
pozﾐaﾏeﾐává práce ve škole a ﾐa koﾐci týdﾐe celkový posudek o práci žáka. Na koﾐci týdﾐe rodiče 
žákovskou kﾐížku podepíší. Toto zařízeﾐí je doHré, poﾐěvadž je ﾏožﾐo kdykoliv si učiﾐit oHraz žáka a 
ihﾐed zjedﾐat poﾏoc ﾐeHo ﾐápravu…“ 

Jiřiﾐkové slavﾐosti ふškolﾐí rok ヱ9ヶヱ/ヱ9ヶヲぶ  

„ V ﾏěsíci září 19ヶ1 ve dﾐech 1ヶ. a 17. Hyla uspořádáﾐa další výstava jiřiﾐ pod záštitou rady okresﾐího 
ﾐárodﾐího výHoru spojeﾐá s jiřiﾐkovýﾏi slavﾐostﾏi… Výstavu…. Navštívilo koleﾏ 4ヰヰヰ ﾐávštěvﾐíků, 
Hyla zřízeﾐá pravidelﾐá kyvadlová doprava Oloﾏouc – Dolaﾐy. Jiřiﾐy ﾏěly velﾏi pěkﾐý….Hyli velmi 

vkusﾐé. Úpravu prováděli saﾏotﾐí učitelé. Výstava oHsahovala ヶヰヰ druhů jiřiﾐ a ﾏečíků…“  

ヶヰ. výročí postaveﾐí hlavﾐí Hudovy ふヱ9ヶΑ/ヱ9ヶΒぶ 

„Důležitou událostí v životě školy Hylo ヶヰ. výročí postaveﾐí hlavﾐí Hudovy. K toﾏuto výročí Hyl svoláﾐ 
sjezd Hývalých ředitelů a žáků od roku 19ヰ7. Sjezd se uskutečﾐil ve dﾐech 9. a 1ヰ. září 19ヶ7 současﾐě 
s výstavou jiřiﾐ. Přípravu a orgaﾐizaci jak sjezdu tak i výstavy prováděla škola ve spolupráci se SRPŠ. 
Výstava vyla zahájeﾐa v soHotu… Dopoledﾐe vyhrávala vojeﾐská hudHa. Výstava jiřiﾐ Hyla spojeﾐa 
s ﾐěkolika výstavkaﾏi ve všech třídách hlavﾐí Hudovy školy… Přivítáﾐí účastﾐíků sjezdu Hylo v sobotu 

večer ve velkéﾏ sále sokolovﾐy ふ Proﾐesl p.řed.školy Rudolf Večeřa, dále Hývalý ředitel školy p. Miloslav 
Šﾐyrych a Hývalý žák dolaﾐské školy, rodák a spisovatel Staﾐislav Krejčí. Na počest sjezdu předvedli žáci 
školy  haﾐácké… pásﾏo „Rok ﾐa Haﾐé". Vystupovalo Βヰ žáků ﾐaší školy. Účast Hyla tak velká, že prostory 
sokolovﾐy ﾐestačily… V ﾐeděli dopoledﾐe Hyl sjezd jedﾐotlivých ročﾐíků, žáků a učitelů. Odpoledﾐe ve 
14 hodiﾐ Hyl slavﾐostﾐí průvod vesﾐicí, který ﾏěl Hýt zahájeﾐíﾏ odpoledﾐí velké slavﾐosti u školy ﾐa 
hřišti. Vliveﾏ velﾏi ﾐepřízﾐivého počasí, Hyl odpoledﾐé prograﾏ přeložeﾐ do sálu sokolovﾐy. Celá akce 
byla jednou z ﾐejvětších jakou kdy škola pořádala.“  

Úpravy Hudovy školy ve školﾐí roce ヱ9ヶ9 – 1970 

„ Po ﾏﾐoha potížích…. Byla dokoﾐčeﾐa geﾐerálﾐí oprava staré školy a od Hřezﾐa 197ヰ se v ﾐí začalo 
vyučovat… Škola získala velﾏi pěkﾐé prostředí pro vyučováﾐí a ﾏohla tak využít paviloﾐu, kde třídy Hyly 
ﾐouzově uﾏístěﾐy, k přestěhovaﾐí školﾐích díleﾐ a jedﾐoho odděleﾐí školﾐí družiﾐy… Ke škole patří též 
Hudova školy ve Vésce… )avezeﾐíﾏ Výﾏolu a jeho oploceﾐíﾏ získala škola v Dolaﾐech rozsáhlý prostor 
pro školﾐí hřiště a oddechové plochy…“  



Školﾐí rok ヱ9Βヱ/ヱ9Βヲ  

„Na ﾐaší škole Hylo v toﾏto roce 1ヶ tříd a ヲ odděleﾐé ŠD, z toho ヲ. A,B a 3 A,B třída Hyla vyučováﾐa ﾐa 

elokovaﾐéﾏ pracovišti ve Vésce, dvě prvﾐí třídy a třída čtvrtá ve staré Hudově, a třída VI. a VIII.A 
v dřevěﾐéﾏ pavilóﾐu. Školﾐí družiﾐa Hyla uﾏístěﾐa ve třídách… V hlavﾐí Hudově Hylo vyučováﾐo 7 tříd 
vyššího stupﾐě.“ 

Saﾏetová revoluce ヱ9Β9 ﾐa škole 

„Na škole Hylo ustaveﾐo OHčaﾐské fóruﾏ, jehož ﾏluvčíﾏ se stal Jaﾐ Mička, který fakticky jako prvﾐí 
z učitelů vystoupil ﾐa podporu ﾏyšleﾐek saﾏetové revoluce….. Podle zájﾏu Hyla ﾐapláﾐováﾐa výuka 
ﾐěﾏeckého a aﾐglického jazyka pro ﾐový školﾐí rok… Ve vztahu žák – učitel došlo ke zﾏěﾐě v osloveﾐí, 
ﾐepěkﾐé a ﾐeoHlíHeﾐé soudruhu učiteli- soudružko učitelko Hylo již poﾐěkolikáté vystřídáﾐo osloveﾐíﾏ 
paﾐe učiteli – paﾐí učitelko.“  

Otevřeﾐí ﾐové Hudovy v roce 1997 

„Největší událostí ﾐejeﾐ v životě ﾐaší školy, ale i celé oHce Dolaﾐy a jejího okolí Hylo otevřeﾐí ﾐové 
přístavHy školy. Podařilo se koﾐečﾐě uskutečﾐit pláﾐy ﾐa dokoﾐčeﾐí školy, o kterých se uvažovalo již 
desítky let. .. Slavﾐostﾐí předáﾐí a otevřeﾐí Hudovy přístavHy školy proHěhlo 31. ledﾐa 1997… Teﾐto deﾐ 
byl také dﾐeﾏ otevřeﾐých dveří pro rodiče a všechﾐy zájeﾏce o prohlídku ﾐově otevřeﾐých prostor. Po 
projevech ředitele školy a hostů vystoupili žáci )Š a )UŠ v kulturﾐíﾏ prograﾏu. 4. duHﾐa 1997 se koﾐala 
další slavﾐost a to u příležitosti přizﾐáﾐí čestﾐého ﾐázvu školy: )ákladﾐí škola Aloise Štěpáﾐka, Dolaﾐy.“ 

 

 







SEZNAM ŘEDITELŮ ŠKOLY V DOLANECH  

Zápis ze školní kroniky:  

„Kteří učitelé při zdejší škole od prvﾐí doHy účiﾐkovali, ﾐelze ﾐikterak vypátrati. Bych alespoň posledﾐě 
účiﾐkující zde ﾐazﾐačil, použil jseﾏ k toﾏu ﾐejstarších ﾏatryk, z kterých ﾐásledující vyjíﾏáﾏ.“ 
ふSeHastiaﾐ KoIiáﾐ- pisatel školﾐí kroﾐikyぶ  

Národﾐí a oHecﾐá škola 

Pavel Oﾐdráček ふヱΑヱΑ – 1750)   

Jan Schulz  (1750 – 1787)  

Cyril Merlíček ふヱΑΒΑ – 1807)  

Josef Čerﾏák ふヱΒヰΑ – 1849)  

Floriáﾐ Vyhlídal ふヱΒヴΓ – 1871)  

Sebastiaﾐ KoIiáﾐ ふヱΒΑヱ – 1879)  

Fraﾐtišek Kaiﾐer ふヱΒΑΓ – 1898)  

Alois HrHáček ふヱΒΓΒ – 1899)  

Ferdiﾐaﾐd Čoček ふヱΒΓΓ – 1906) 

Arﾐošt Jaﾐáček ふヱΓヰヶ – 1925)  

Alois Štěpáﾐek ふヱΓヲヵ – 1927)  

Aﾐtoﾐíﾐ Stratil ふヱΓヲΑ – 1931)                                           Měšťaﾐská škola  

Alois Štěpáﾐek ふヱΓンヲ – 1941)                                           Rudolf Mikulka (1938 – 1942)  

Jiﾐdřiška Kiﾏﾏelová ふヱΓヴヱ – ヱΓヴヵぶ                                 Miloslav ŠﾐyryIh ふヱΓヴヲ – 1944) 

Ladislav Slezák ふヱΓヴヵ – 1948)                                           Alois OHkráčil ふヱΓヴヴ – 1945)  

Alois Běhal ふヱΓヴΒ – ヱΓヴΓぶ                                                  Aﾐtoﾐíﾐ Navrátil ふヱΓヴヵ – 1948)   

Rudolf Aﾐdrýs ふヱΓヴΓ – ヱΓヵンぶ                                            Miloslav ŠﾐyryIh ふヱΓヴΒ – 1953)  

Osﾏiletá středﾐí škola  

Milaﾐ Králík ふヱΓヵン – 1954)  

Aﾐtoﾐíﾐ Navrátil ふヱΓヵヴ – 1958)  

Rudolf Večeřa ふヱΓヵΒ – 1960) 

Základﾐí devítiletá škola  

Rudolf Večeřa ふヱΓヶヰ – 1968) 

Bohuﾏil Dostál ふヱΓヶΒ – 1972) 



Ladislav Matějík ふヱΓΑヲ – 1975) 

Kleﾏeﾐtiﾐa Trojáčková (1975 – 1980)  

Základﾐí škola 

Kleﾏeﾐtiﾐa Trojáčková ふヱΓΒヰ – 1990) 

Karla Malíčková ふヱΓΓヰ – 1992)  

Karel Vacek (1992 – 2002)  

Roman Kresel (2002 – 2004)  

Eva Medková ふヲヰヰヴ – 2013) 

Petr Pirliomov (2013 - ……..ぶ  
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ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH BÝVALÝCH A SOUČASNÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLANY  

 Prvﾐí zﾏíﾐky o soutěžíIh se v kroﾐikáIh školy oHjevují přiHližﾐě od druhé poloviﾐy 
sedﾏdesátýIh let ﾏiﾐulého století. V té doHě se jedﾐalo zejﾏéﾐa o olyﾏpiády ふfyzikálﾐí, ﾏateﾏatiIká, 
olyﾏpiáda z ruského jazykaぶ, reIitačﾐí soutěže, dopravﾐí soutěž BESIP a Zlatá zeHra, sportovﾐí a Hraﾐﾐé 
soutěže ふs ﾐázvy poplatﾐé tehdejší doHě jako O partyzáﾐský saﾏopal, Hěh Mladé froﾐty, Odznak 

zdatnosti). Ještě větší úsﾏěv v ﾐás asi vyvolají ﾐázvy soutěží jako Puškiﾐův paﾏátﾐík ﾐeHo soutěž O 
zeﾏi, kde zítra zﾐaﾏeﾐá již včera, které jsou též v kroﾐiIe školy zazﾐaﾏeﾐáﾐy.  

Z úspěIhů v soutěžíIh v této doHě ﾏůžeﾏe vypsat ﾐapříklad ヱヰ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole 
ﾏateﾏatiIké soutěže, ヲ. a ン. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole reIitaIe v ﾐěﾏčiﾐě a četﾐá uﾏístěﾐí v HraﾐﾐýIh 
závodeIh. Jﾏeﾐovitě je v kroﾐiIe školy uvedeﾐ žák I. Heiﾐz, který zvítězil v okresﾐíﾏ kole soutěže Γ. 
tříd a postoupil do krajského kola. 

V osﾏdesátýIh leteIh se v kroﾐikáIh oHjevují již koﾐkrétﾐější údaje o soutěžíIíIh a jejich 

úspěšíIh. Za školﾐí rok 1981/82: B. Klein – 1. místo v okresﾐíﾏ kole gyﾏﾐastiky a 4. místo v krajskéﾏ 
kole, J. Viﾐklerová – 10. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole fyzikálﾐí olyﾏpiády, P. Kleﾐhartová – 11. ﾏísto 

v okresﾐíﾏ kole ruského jazyka, P. Heinz – 11. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole fyzikálﾐí soutěže. Ve školﾐím roce 

1983/84 J. Říﾏský získal ヲ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole fyzikálﾐí olyﾏpiády a stal se i úspěšﾐým řešitel 
v krajskéﾏ kole. R. ParsIh vyhrál ヱ. ﾏísto v soutěži STPP a M. Zeﾏaﾐ oHsadil ヲ. ﾏísto této soutěže. L. 
UrHaﾐ Hyl ヴ. ﾐa okresﾐíﾏ přeHoru DZBZ a účastﾐil se i krajského kola. Školﾐí rok ヱΓΒヴ/Β5 přiﾐesl 
úspěIhy zejﾏéﾐa v soutěži STTP, kde v okresﾐíﾏ kole žáIi školy získali ン prvﾐí ﾏísta, ヲ. a ン. ﾏísto a 
z jedﾐotlivIů se ﾐa ン. ﾏístě uﾏístili Jaroš, Číhal, Doležel a Wolfová. Za školﾐí rok ヱΓΒヶ/ΒΑ je v kronice 

uvedeno např. ヴ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole Pythagoriády a za sportovﾐí soutěže lehkoatletiIký trojHoj 

(L. BrodaIká – 1. ﾏísto a R. Pudl – ヲ. ﾏísto). Ve školﾐíﾏ roIe ヱΓΒΑ/ΒΒ se žákůﾏ školy vedlo v okresﾐíIh 
koleIh olyﾏpiád: ﾏateﾏatiIká – M. PelI ヶ. ﾏísto, HiologiIká - M. PelI Β. ﾏísto, IheﾏiIká – P. Doležel 
ヱヵ. ﾏísto a olyﾏpiáda z ruského jazyka - P. Aﾐdělová Β. ﾏísto. V okresﾐíﾏ kole soutěže STPP získal R. 
Čapek ヲ. ﾏísto a   J. ŠvarIová ヱヰ. ﾏísto. V ﾐásledujíIíﾏ roIe M. PelI opět zaHodoval v okresﾐíﾏ kole 
ﾏateﾏatiIké olyﾏpiády a získal ヶ. ﾏísto, ﾐově i L. Bačová a to ﾐa ヵ. ﾏístě. Osﾏá Hyla v okresﾐíﾏ kole 
olyﾏpiády z ruského jazyka M. Koﾐečﾐá a v reIitačﾐí soutěži uspěla R. Aﾐdělová – ヱ. ﾏísto v okrskovéﾏ 
kole a 4. v okresﾐíﾏ. Svou reprezeﾐtačﾐí čiﾐﾐost pro dolaﾐskou školu toho roku zahájila H. Kaňkovská, 
která vyhrála okresﾐí kolo soutěže Běh Mladé froﾐty a soutěže Odzﾐak zdatﾐosti. Tato soutěž 
ﾐaposledy proHěhla v převratﾐéﾏ roIe ヱΓΒΓ, kdy opět v okrese vyhrála H. Kaňkovská a J. Hyﾐek získal 
ヴ. ﾏísto. V IheﾏiIké olyﾏpiádě uspěl M. PelI, v okresﾐíﾏ kole získal Β. ﾏísto. 

Za roky ヱΓΓヰ až ヱΓΓヵ toho ﾐeﾐí o soutěžíIh v kroﾐiIe ﾏoI zapsáﾐo, tíﾏ ﾏéﾐě o koﾐkrétﾐíIh 
soutěžíIíIh a jejiIh úspěšíIh. ÚspěIhy ﾐěkterýIh žáků jsou zazﾐaﾏeﾐáﾐy alespoň v Kﾐize Iti ﾐaší školy. 
Ž. Liﾐdﾐerová ve školﾐíﾏ roIe ヱΓΓン/Γヴ  vyhrála ヱ. ﾏísto v okresﾐíﾏ fiﾐále závodu v lehkoatletiIkéﾏ 
víIeHoji a M. Medek ve školﾐíﾏ roIe ヱΓΓヴ/Γヵ získal ヱ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole fyzikálﾐí olyﾏpiády a  2. 

ﾏísto v kole krajskéﾏ.  

Ve školﾐíﾏ roIe ヱΓΓヵ/Γヶ ﾐaši žáIi vyhráli ヲ. ﾏísto ﾏezi vesﾐiIkýﾏi školaﾏi v závodě 
všestraﾐﾐosti a T. Wolf ヱン. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole fyzikálﾐí olyﾏpiády.  

V roIe ヱΓΓΑ/ΓΒ získává škola ヲ. ﾏísto v okrskovéﾏ kole v lehké atletiIe, kde se mezi jednotlivci 

uﾏístili ﾐejlépe Z. Urban – ヴ. ﾏísto a J. Muška – ヵ. ﾏísto. Svůj prvﾐí úspěIh v toﾏto roIe zazﾐaﾏeﾐává 
zdravotﾐiIký kroužek, kdy v okresﾐíﾏ kole soutěže  Hlídek ﾏladýIh zdravotﾐíků získává ン. ﾏísto.  



V ﾐásledujíIíﾏ roIe teﾐto post hlídka, ve složeﾐí Š. Grohﾏaﾐﾐová, B. ŠuHa, P. Matoušková, M. 
ŠuHová a M. JanhuHa, oHhájila. V okrskovéﾏ víIeHoji v lehké atletiIe získali ﾏladší žáIi opět ヲ. ﾏísto 
a úspěšﾐýﾏi řešiteli okresﾐího kola fyzikálﾐí olyﾏpiády Hyly M. Volfová a V. Kolesárová.  

Za školﾐí rok ヱΓΓヰ/ヲヰヰヰ ﾐeﾐí v kroﾐiIe zapsáﾐ žádﾐý koﾐkrétﾐí úspěIh, ﾐiIﾏéﾐě  ve škole se 
soutěžilo jak v koleIh školﾐíIh tak okresﾐíIh a to v soutěžíIh ﾏateﾏatiIkýIh ふolyﾏpiáda, Pythagoriáda, 
MateﾏatiIký klokaﾐぶ, fyzikálﾐí soutěži, soutěži Hlídek ﾏladýIh zdravotﾐíků a sportovﾐíIh soutěžíIh.  

Za léta 2000/20ヰヱ ﾏáﾏe v kroﾐiIe uvedeﾐo již ﾐěkolik úspěšﾐýIh účastﾐíků soutěží: 
v okresﾐím kole soutěže ProjeIt English- P. ŠuHa a K. Ročková – ヱ. ﾏísto, soutěž Hlídek ﾏladýIh 
zdravotﾐíků ふP. Doláková, J. ProIházková, P. ProIházková, M. ČeIháčková, L. Nekudováぶ – ヴ. ﾏísto., ヲ. 
ﾏísto v okrskovéﾏ kole HasketHalu a ヵ. ﾏísto v kategorii vesﾐiIkýIh škol v lehkoatletiIkéﾏ víIeHoji, 
kde mezi jednotlivIi zaHodovali R. Lužﾐý – 2. ﾏísto, J. Bódi – ヴ. ﾏísto a K. Mazalová - ヵ. ﾏísto.  

V roce 2001/20ヰヲ ﾐaše škola soutěží v mateﾏatiIkýIh, fyzikálﾐíIh a sportovﾐích soutěžíIh, 
soutěži Hlídek ﾏladýIh zdravotﾐíků, jazykové a výtvarﾐé soutěži. M. Osyková získala ヲ. ﾏísto 
v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké olyﾏpiády, týﾏ hoIhů ヱ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole v basketbalu, J. Zavadil 

ヲ. ﾏísto v lehkoatletiIkéﾏ víIeHoji, D. Slížová ヱ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole v ﾐěﾏeIkéﾏ jazyIe a K. Ročková 
ヴ. ﾏísto ve výtvarﾐé soutěži ČSZ.   

O rok později se M. Osykové opět daří v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké olyﾏpiády a získává ン. 
ﾏísto, ve stejﾐé soutěži ヴ. ﾏísto oHsadil J. Březiﾐa, teﾐ také v tomto roce vyhrál  okresﾐí kolo 

Pythagoriády ふtéž ﾏateﾏatiIká soutěžぶ a v okresﾐíﾏ kole zeﾏěpisﾐé olyﾏpiády získal ヵ. ﾏísto. M. 

Loyková v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké olyﾏpiády ve své kategorii oHsadila ヵ. ﾏísto a P. ŠuHa Β. ﾏísto 
v okresﾐíﾏ kole v olyﾏpiádě z českého jazyka. V okresﾐíﾏ kole v aﾐgliIkéﾏ jazyIe získala K. Ročková 
ヵ. ﾏísto a A. Sﾏejkalová Β. ﾏísto. Hlídka ﾏladýIh zdravotﾐíků, ve složeﾐí M. Osyková, J. Březiﾐa, 

L. Kotzotová, M. Látal a D. Malá, vyhrála ヱ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole, v regioﾐálﾐíﾏ kole získala ヵ. ﾏísto a 
odstartovala své ﾐejúspěšﾐější oHdoHí fuﾐgováﾐí zdravotﾐiIkého kroužku ﾐa ﾐaší škole. Družstvo 
fotHalistů ヲ. stupﾐě toho roku postoupilo až do ヵ. kola školského poháru CoIa-Cola Cup. 

Školﾐí rok ヲヰヰン/ヰヴ, pokud se týká soutěží, Hyl úspěšﾐý ﾐapříklad pro D. Toﾏáškovou, která 
získala ヲ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké olyﾏpiády, a V. Hradilovou, která ve stejﾐé soutěži ovšeﾏ 
ve své kategorii získala v okrese Γ. ﾏísto a při postupu do krajského kola Hyla též úspěšﾐou řešitelkou. 
J. Březiﾐa obsadil 7. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole zeﾏěpisﾐé olyﾏpiády a J. Prekop a A. Pokorﾐý, ve svýIh 
kategoriíIh, v této soutěži skoﾐčili ﾐa ヱヱ. ﾏístě. V jazykové soutěži reprezeﾐtovala školu K. KováIsová 
a získala ヱヰ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole soutěže ﾐěﾏeIkého jazyka. Úspěšﾐýﾏi řešiteli Pythagoriády 
v okresﾐíﾏ kole toho roku Hyli M. Osyková a A. Pokorﾐý a v okresﾐíﾏ kole HiologiIké olyﾏpiády D. 
Pelíšek a E. RepeIká. Ve skupiﾐovýIh soutěžíIh se opět vedlo HlídIe ﾏladýIh zdravotﾐíků, která vyhrála 
okresﾐí kolo, družstvu žákyň ヲ. stupﾐě, které v okresﾐíﾏ kole košíkové získalo ヲ. ﾏísto a také družstvu 
žáků ヱ. stupﾐě, které v okresﾐíﾏ kole atletiIké soutěže Kiﾐderiády získalo ン. ﾏísto a v Ielostátﾐíﾏ kole 
skoﾐčilo ﾐa ヲヶ. ﾏístě.  

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヰヴ/ヰヵ opět ﾏﾐoho žáků reprezentovalo ﾐaši školu v soutěžíIh, kterýﾏi Hyla 

okresﾐí kola olyﾏpiád v zeﾏěpisu a přírodopisu, ﾏateﾏatiIké, výtvarﾐé a sportovﾐí soutěže. 

V iﾐdividuálﾐíIh soutěžíIh k ﾐejúspěšﾐějšíﾏ žákůﾏ patřili: J. Březiﾐa, B. Ligasová, M. Svrčiﾐa, M. 
Štěpáﾐková a J. Kaﾏíﾐek. Ve skupiﾐovýIh soutěžíIh si ﾐejlépe vedla hlídka MladýIh zdravotﾐíků ve 
složeﾐí J. Březiﾐa, M. Osyková, L. Kotzotová, E. Čaﾐíková a F. Petr, která již potřetí vyhrála okresﾐí kolo 



HMZ a v regioﾐálﾐíﾏ kole v Ostravě se uﾏístila ﾐa ヴ. ﾏístě. Družstvo žáků ヲ. stupﾐě vyHojovalo ン. ﾏísto 
v okresﾐíﾏ kole v košíkové, ヴ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole florHalu a ヴ. ﾏísto v atletiIkéﾏ víIeHoji. AtletiIké 
družstvo ヵ. třídy v okresﾐíﾏ kole oHsadilo ヵ. ﾏísto. 

Školﾐí rok ヲヰヰヵ/ヰヶ přiﾐesl velký 
úspěIh pro hlídku ﾏladýIh zdravotﾐíků, která 
počtvrté v řadě vyhrála okresﾐí kolo, zvítězila i 
v  kole regioﾐálﾐíﾏ, a tak si poprvé v historii 

dolaﾐské školy zajistila postup do 

repuHlikového kola koﾐaﾐého v České 
TřeHové. Zde družstvo ve složeﾐí M. Osyková, 
J. Březiﾐa, D. Malá, K. Balážová a A. Keňová 
oHsadilo ﾏedailové ン. ﾏísto a dosáhlo tak 

jedno z ﾐejvětšíIh úspěIhů ﾐaší školy 

v soutěžíIh. Též atletiIké družstvo staršíIh 
IhlapIů, ve složeﾐí L. Vlasák, M. Nass┘etter, F. 
Petr, O. Štěpáﾐek, Č. Skleﾐář, J. Hegr, M. Látal a J. 
Hynek, toho roku bylo veliIe úspěšﾐé, ﾐeHoť 
vybojovalo 3. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole atletiIkýIh 
závodů Pohár rozhlasu, v krajskéﾏ kole vyhrálo 
v kategorii vesﾐiIkýIh škol a postoupilo do 
repuHlikového kola ve Staré Boleslavi, kde 
oHsadilo ヶ. ﾏísto. Nejlepšíﾏ sportovIeﾏ tohoto 

družstva Hyl vyhlášeﾐ M. Nasswetter, který získal 
ヲ. ﾏísto ve skoku vysokéﾏ. Starší IhlapIi též vyhráli krajský přeHor v přespolﾐíﾏ Hěhu v Jeseﾐíku a 
družstvo staršíIh žáků vyhrálo okrskové kolo ve florHalu. V iﾐdividuálﾐíIh soutěžíIh k ﾐejúspěšﾐějšíﾏ 
žákůﾏ patřili L. Vlasák v Hěhu ﾐa ヶヰ ﾏ a v koﾐverzačﾐí soutěži AJ E. Čaﾐíková , A. Liﾐderová, J. Orletová, 
D. Ročková a O. Štěpáﾐek.  

 Ve školﾐíﾏ roIe 2006/07 žáIi ﾐaší školy opět Hojovali jak v mnoha  iﾐdividuálﾐíIh, tak 

skupiﾐovýIh soutěžíIh. Z iﾐdividuálﾐíIh soutěží ﾏůžeﾏe vypsat ﾐapříklad okresﾐí kola olyﾏpiád 
v matematice, přírodopisu a zeﾏěpisu, dále koﾐverzačﾐí soutěž v angliIkéﾏ jazyIe a výtvarﾐé soutěže. 
K ﾐejúspěšﾐějšíﾏ žákůﾏ v těIhto soutěžíIh patřili: L. Pluskal ふヲ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké 
olyﾏpiádyぶ, V. Krejzar a L. Valášková. Ve skupiﾐovýIh soutěžíIh se opět dařilo ﾏladýﾏ zdravotﾐíkůﾏ a 
sportovﾐíﾏ týﾏůﾏ ﾐaší školy. Hlídka ヱ. stupﾐě ふJ. Dokoupil, E. Gáliková, M. Šustrová a M. MiIhalíkováぶ 
vyhrála okresﾐí kolo soutěže ﾏladýIh zdravotﾐíků a v regioﾐálﾐíﾏ kole získala ン. ﾏísto, hlídka ヲ. stupﾐě 
(A. Keňová, K. Balážová, V. Kovářová, J. Theiﾏer a L. Hyﾐekぶ se v okresﾐíﾏ kole uﾏístila ﾐa 2. ﾏístě. 
Družstvo staršíIh IhlapIů vyHojovalo ヱ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole přespolﾐího Hěhu a v krajskéﾏ kole se 
uﾏístilo ﾐa ン. ﾏístě. Družstvo staršíIh hoIhů získalo také ン. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole atletiIkého čtyřHoje 
a stejﾐě tak ン. ﾏísto oHsadilo družstvo dívek v okresﾐíﾏ kole ve florbalu.  

 O rok později se sportovIůﾏ ﾐaší školy vedlo ještě lépe. Družstvo IhlapIů, ve složeﾐí J. 
HosIhka, P. Musil, J. Theiﾏer, J. Čoček, L. UrHaﾐ, D. Saﾏek, M. Slaﾏěﾐa, F. Nevěřil, L. Hynek a M. 

Kotzot, vyhrálo v kategorii vesﾐiIkýIh škol okresﾐí, krajské a dokoﾐIe i repuHlikové kolo atletiIkýIh 



závodů Pohár rozhlasu a dosáhli tak ﾐejvětšího úspěIhu ﾐa poli sportovﾐíIh soutěží ﾐaší školy. 
V okrskovéﾏ kole v košíkové též vyhrál týﾏ ﾐašiIh hoIhů a v atletiIkéﾏ čtyřHoji získalo družstvo 
ﾏladšíIh hoIhů ヱ. ﾏísto a družstvo staršíIh hoIhů ﾏísto ヲ. Dvě družstva mladýIh zdravotﾐíků v 
okresﾐíﾏ kole HMZ oHsadila prvﾐí dvě ﾏísta. Vítězﾐá hlídka ve složeﾐí A. Keňová, K. Balážová, V. 
Pokorﾐá, E. Gáliková a J. Dokoupil v regioﾐálﾐíﾏ kole získala ヵ. ﾏísto. Mezi iﾐdividuálﾐíﾏi soutěžeﾏi 
žáIi ﾐaši školu reprezeﾐtovali v okresﾐíIh koleIh olyﾏpiád v českéﾏ jazyIe, ﾏateﾏatiIe, zeﾏěpisu, 
dějepisu a Pythagoriádě. V těIhto soutěžíIh Hyl ﾐejúspěšﾐějšíﾏ žákeﾏ V. Krejzar, který vyhrál okresﾐí 
kolo zeﾏěpisﾐé olyﾏpiády a v krajskéﾏ kole se uﾏístil ﾐa ン. ﾏístě, v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké 
olyﾏpiády získal ン. ﾏísto a též Hyl úspěšﾐýﾏ řešiteleﾏ v okresﾐíﾏ kole Pythagoriády. 

 V ﾏﾐoha soutěžíIh žáIi reprezeﾐtovali ﾐaši školu i ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヰΒ/ヰΓ. V iﾐdividuálﾐíIh 
soutěžíIh se jedﾐalo předevšíﾏ o okresﾐí kola olyﾏpiád a soutěží v českéﾏ jazyIe, aﾐgliIkéﾏ jazyIe, 
ﾏateﾏatiIe, fyziIe, zeﾏěpisu, Iheﾏie, přírodovědy a o výtvarﾐé soutěže. Mezi úspěšﾐé řešitele 
okresﾐíIh kol patřili žáIi V. Krejzar, A. Liﾐdﾐer, J. Křivka, H. KuHálková a K. NepleIhová. Ve skupiﾐovýIh 
soutěžíIh si tradičﾐě ﾐejlépe vedli ﾐaši sportovIi a zdravotﾐíIi. Ve fotHalovéﾏ turﾐaji CoIa-Cola Cup 

starší IhlapIi vyhráli ヲ kola a ve ン. kole se uﾏístili ﾐa ン. ﾏístě, v atletiIkéﾏ víIeHoji i v  Poháru rozhlasu 
starší IhlapIi vyHojovali ン. ﾏísto okresﾐího kola. Ve stolﾐíﾏ teﾐise starší IhlapIi vyhráli okresﾐí kolo a 
v krajskéﾏ kole oHsadili ヵ. ﾏísto. Družstvo ﾏladýIh zdravotﾐíků vyhrálo okresﾐí kolo HMZ a 
v regioﾐálﾐíﾏ kole této soutěže oHsadilo ヵ. ﾏísto.  

 Školﾐí rok ヲヰヰΓ/ヲヰヱヰ Hyl úspěšﾐý ﾐapř. pro K. NepleIhovou, která vyhrála okresﾐí kolo 
koﾐverzačﾐí soutěže v aﾐgliIkéﾏ jazyIe a v krajskéﾏ kole se uﾏístila ﾐa Α. ﾏístě, P. Štegrovou, která 
vyhrála okresﾐí kolo literárﾐí soutěže, V. Krejzara, který získal ヲ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole Přírodovědﾐého 
klokaﾐa a též Hyl úspěšﾐýﾏ řešiteleﾏ zeﾏěpisﾐé a ﾏalé IheﾏiIké olyﾏpiády, T. TiIhou, která získala 
ヲ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké soutěže a  ヴ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké olyﾏpiády, K. 

Bártkovou a J. Krejzara. Ve skupiﾐovýIh soutěžíIh se opět veliIe zdárﾐě dařilo družstvu ﾏladýIh 
zdravotﾐíků ヲ. stupﾐě, které ve složeﾐí E. Vodičková, J. Dokoupil, K. Oherová, M. ŠﾐiryIhová 
a I. Kaﾏíﾐková, vyhrálo okresﾐí i regioﾐálﾐí kolo HMZ a úspěšﾐě reprezeﾐtovalo školu v repuHlikovéﾏ 

kole, kde získalo Α. ﾏísto. Družstvo staršíIh IhlapIů 
vyhrálo okresﾐí kolo v košíkové a v krajskéﾏ kole se 
uﾏístilo ﾐa ヵ. ﾏístě. Též žáIi ヱ. stupﾐě Hyli ve 
sportovﾐí soutěži veliIe úspěšﾐí, ﾐeHoť 
v regioﾐálﾐíﾏ kole atletiIké soutěže Kiﾐderiády 
získali prvﾐí tři ﾏísta.  

 Školﾐí rok ヲヰヱヰ/ヱヱ Hyl pro V. Krejzara 

posledﾐíﾏ rokeﾏ ﾐa ﾐaší škole a rozloučil se s ﾐí 
opravdu ﾏistrovskýﾏ způsoHeﾏ. Vyhrál okresﾐí 
kola ン růzﾐýIh olyﾏpiád, a to ﾏateﾏatiIké, 
dějepisﾐé a olyﾏpiády v českéﾏ jazyIe, ve které 

stejﾐě jako v olyﾏpiádě dějepisﾐé se stal i úspěšﾐýﾏ řešiteleﾏ v krajskéﾏ kole. J. Majer reprezentoval 

školu ve výtvarﾐé soutěži, ve které získal ヴ. ﾏísto v Ielostátﾐíﾏ kole. Úspěšﾐýﾏi řešiteli v krajskéﾏ kole 
logiIké olyﾏpiády Hyli toho roku M. Schwarz a L. GeﾐtriIová. Ve skupiﾐovýIh soutěžíIh si výHorﾐě vedli 
žáIi Γ. ročﾐíku, kteří zvítězili v regioﾐálﾐí soutěži v aﾐgličtiﾐě při tvorHě projektu. DoHře školu 
reprezeﾐtovali též ﾐaši sportovIi v košíkové, florHalu a vyHíjeﾐé.  



 I ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヱ/ヱヲ žáIi soutěžili a reprezeﾐtovali ﾐaši školu v soutěžíIh vědoﾏostﾐíIh, 
sportovﾐíIh a uﾏěleIkýIh. Byli to ﾐapř. L. Jaﾐčík, A. Krejzar, T. Trhlík, T. Dohﾐalová, L. KloHoučková, J. 
KišaI. V týﾏovýIh sportovﾐíIh soutěžíIh získali žáIi ヲ. ﾏísto v regioﾐálﾐíﾏ kole ve stolﾐíﾏ teﾐise, ン. 
ﾏísto v okresﾐíﾏ kole ve florHalu a ﾏladší žáIi ヲ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole v atletiIkéﾏ víIeHoji. 

V roce 2012/13 jsﾏe zazﾐaﾏeﾐali úspěIhy v soutěžíIh pro ﾐaši školu ﾏéﾐě tradičﾐíIh a to díky 
T. Vrtalové, která oHsadila ン. ﾏísto v Ielostátﾐíﾏ kole literárﾐí soutěže v sekci poezie a také ン. ﾏísto 
v okresﾐíﾏ kole reIitačﾐí soutěže. Ze sportovﾐíIh soutěží ﾏůžeﾏe uvést úspěIhy jako ン. a ヴ. ﾏísto 
v regioﾐálﾐíﾏ kole turﾐaje ve stolﾐíﾏ teﾐise, ヱ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole OrioﾐflorHalIupu, ヲ. ﾏísto dívek 
v okresﾐíﾏ kole košíkové a ン. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole atletiIkého víIeHoje. Žákůﾏ se dařilo  i 

ve vědoﾏostﾐíIh soutěžíIh – ﾐapř. ン. ﾏísto ﾐašeho týﾏu v oHlastﾐí soutěži Mateﾏáﾐie, ﾐěkolik 
úspěšﾐýIh řešitelů okresﾐíIh kol Pythagoriády, ﾏalé IheﾏiIké olyﾏpiády, koﾐverzačﾐí soutěže v AJ 

ﾐeHo olyﾏpiády z ČJ. 

Ve stolﾐíﾏ teﾐise, košíkové, fotHale a 
atletiIe se soutěžilo i v ﾐásledujíIíﾏ roIe. 
V oHlastﾐíﾏ fiﾐále CoIa-Cola Cup hoši získali ヲ. 
ﾏísto, starší žáIi ve stolﾐíﾏ teﾐise ヱ. ﾏísto 
v okresﾐíﾏ kole a ヴ. ﾏísto v krajskéﾏ kole, ﾏladší 
hoši zase ヲ. ﾏísto v okresﾐíﾏ a ヴ. ﾏísto v krajskéﾏ 
kole atletiIké soutěže Pohár rozhlasu a družstvo 

IhlapIů i ヲ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole košíkové. 
V ﾏateﾏatiIe žáIi ﾏěřili své síly v soutěži 
Mateﾏáﾐie a Pasti, pasti, pastičky, ve kterýIh 
shodﾐě skoﾐčili ﾐa ン. ﾏístě a žáIi A. Zdařil, E. TiIhá, 
E. Malá Hyli úspěšﾐí v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké 
olyﾏpiády. 

Školﾐí rok ヲヰヱヴ/ヱヵ přiﾐesl taktéž úspěIhy 
v ﾏateﾏatiIkýIh soutěžíIh, kdy týﾏ ve složeﾐí V. Vltavská, R. Gold a L. Jaﾐčík vyhrál soutěž Mateﾏáﾐie 
a žáIi L. Masařík, J. Pajk a L. Jaﾐčík se proHojovali do Ielostátﾐího kola ﾐové soutěže s ﾐázveﾏ Paﾐgea. 
Výzﾐaﾏﾐého úspěIhu dosáhl i A. Heﾐke, který po vítězství v okresﾐíﾏ a krajskéﾏ kole reprezentoval 

ﾐaši školu v Ielostátﾐíﾏ kole v koﾐverzačﾐí soutěži NJ. Již tradičﾐě se dařilo hoIhůﾏ ve stolﾐíﾏ teﾐise 
a tak v regioﾐálﾐíﾏ kole získali ヲ. ﾏísto, rovﾐěž ヲ. ﾏísto v regioﾐálﾐíﾏ kole získali ﾏladší hoši ve 
florHalu a starší hoši ﾏísto ン. V soutěži ﾏladýIh zdravotﾐíků ﾐaše hlídky oHsadily ヲ. a ヴ. ﾏísto. Nově 
žáIi vyzkoušeli přírodovědﾐou soutěž Zlatý list, kde týﾏ šesťáků získal ヵ. ﾏísto, a A. Krejzarová získala 
3. cenu v soutěži Naﾏaluj přírodu. 



Svůj velký taleﾐt A. Krejzarová 
prokázala i v ﾐásledujíIíﾏ roIe, kdy vyhrála 
v soutěži Naﾏaluj přírodu a v soutěži Svět 
očiﾏa dětí se stala vítězkou v Ieﾐě České 
pošty. Úspěšﾐí v soutěžíIh Hyli také T. 
Beráﾐek, který se stal úspěšﾐýﾏ řešiteleﾏ 
v okresﾐíﾏ kole fyzikálﾐí olyﾏpiády a A. 
Rožﾐovská a T. Jurda úspěšﾐýﾏi řešiteli 
v okresﾐíﾏ kole ﾏateﾏatiIké olyﾏpiády. 
V týﾏovýIh soutěžíIh opět Hodovali stolní 
teﾐisté, získali ヱ. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole, 

pozeﾏﾐí hokejisté vyHojovali ヱ. ﾏísto v regioﾐálﾐíﾏ kole Street RPB HoIkey, atleti v Poháru rozhlasu 

ヲ. ﾏísto v okresﾐíﾏ i krajskéﾏ kole, ﾏateﾏatiIi v Mateﾏáﾐii ヲ. ﾏísto, přírodovědIi v soutěži Zlatý list 
ヴ. ﾏísto, žáIi z 1. stupﾐě ン. ﾏísto v okresﾐíﾏ kole vyHíjeﾐé a děti ze školﾐí družiﾐy ヲ. ﾏísto 
v Mikroregioﾐálﾐí lize školﾐíIh družiﾐ. 

Návštěva ﾏiﾐistryﾐě školství Kateřiﾐy Valachové v ﾐaší škole 5. květﾐa 2016 

 

 





Sezﾐaﾏ žáků zapsaﾐých do KNIHY CTI:  

 

1983/1984 – Marta Klíﾏová, Iveta Žaludová     1984 / 1985 – MarIela Oškrkaﾐﾐá, Jaﾐ Horký 

1985/1986 – Pavla Illeová, Alfred Jirků               1986/1987 -  Radka Bačová, Kateřiﾐa PapiIová 

1987/1988 – Soňa Kurialová, Petr Doležel         1988/1989 – Leﾐka Šﾐajdrová, Eva DuHIová 

1989/1990 – Leﾐka Bačová 

1990/1991 – Haﾐa Kaňkovská, Blaﾐka Číhalová, Petra Koloﾏazﾐíková, LiHuše Sﾏrkalová, 

Martiﾐ KuHáček  

1991/1992 – Haﾐa Kaňkovská                                1993/1994 – Žaﾐeta Liﾐdﾐerová  

1994/1995 – Miroslav Medek                                2001/2002 -  Daﾐiela Slížová  

2002/2003 – Pavel ŠuHa                                          2003/2004 – Veroﾐika Hradilová  

2005/2006 – Martiﾐa Osyková, Jaﾐ Březiﾐa         2007/2008 – Aﾐeta Keňová  

2009/2010 – Klára NepleIhová                              2010/2011 – VojtěIh Krejzar  

2012/2013 – Tereza Vrtalová                                  2013/2014 – Ivaﾐa Čerﾐá  

2015/2016 -  Lukáš Jaﾐčík                                        2016/2017 – LuIie Bedﾐářová  

 













Život ﾐa Základﾐí škole Aloise Štěpáﾐka Dolaﾐy v ﾏozaice žákyň z 9. tř. ヲヰヱヶ/ヲヰヱΑ 

   

    Poprvé ve škole. Bála jseﾏ se, Io ﾏě čeká. Byl to další krok vpřed. Asi jako každě dítě jseﾏ se těšila, 
že se ﾐaučíﾏ ﾐěIo ﾐového. Každý z ﾐás ví, že ﾐeHylo lehké plﾐit všeIhﾐy poviﾐﾐosti, učitelé ﾐáﾏ však 
poﾏáhali. Na prvﾐíﾏ stupﾐi ﾐás ﾐaučili, že kaﾏarády si ﾏusí člověk vyHrat pečlivě a že společﾐě jde 
všeIhﾐo zvládﾐout lépe. 

    Jelikož tady studuji již od prvﾐí třídy, ﾐeﾏěla jseﾏ to tak těžké, jako ti, Io seﾏ přišli až do šesté třídy. 
NakoﾐeI jsﾏe se však všiIhﾐi spřátelili a vytvořili doHrý kolektiv. Začala jseﾏ vﾐíﾏat odlišﾐé Iharaktery 
lidí. Na této škole jseﾏ se ﾏﾐohé ﾐaučila, pozﾐala jseﾏ ﾏﾐoho typů učitelů, ﾐěkteří Hyli vstříIﾐí, jiﾐí 
ﾐáﾏ z ﾐašeho úhlu pohledu „házeli klaIky pod ﾐohy“, ale i přesto jsﾏe jiﾏ za všeIhﾐo vděčﾐí. 

NejvíIe ﾏě eﾏočﾐě zasáhl příIhod do prvﾐí třídy. Bylo to pro ﾏě otevřeﾐí ﾐového světa. Těšila jseﾏ se 
na každý úkol, Io jseﾏ dostala, a s radostí jseﾏ vše splﾐila. Naopak se Hojíﾏ toho, Io ﾏě čeká posledﾐí 
deﾐ v toﾏhle prostředí, ﾐa které jseﾏ si zvykla. 

Za devět let, Io jseﾏ Ihodila do školy, ﾏě ﾐejvíIe zaujal výlet do Osvětiﾏi. Nejdříve jsﾏe dojeli do 
Hývalého hlavﾐího ﾏěsta Krakov, kde jsﾏe udělali ﾏeﾐší zastávku a poté jsﾏe jeli do koﾐIeﾐtračﾐího 
táHora Osvětiﾏ. Čekáﾐí, ﾐež taﾏ koﾐečﾐě ﾏůžeﾏe jít, Hylo taky Ielkeﾏ dlouhé, ale stálo to za to. 
Nesﾏěli jsﾏe taﾏ ﾏít žádﾐé Hatohy, jeﾐ foťák ﾐeHo ﾏoHil ﾐa foIeﾐí. V ﾐěkterýIh úseIíIh Hylo foIeﾐí 
zakázaﾐé. Když jsﾏe vešli tou Hráﾐou dovﾐitř, tak to ﾐeHylo tak hrozﾐé. Ale číﾏ dál jsﾏe se dostávali, 
tak to ﾐa ﾏě Hylo hodﾐě. Až jsﾏe došli k plyﾐovýﾏ koﾏoráﾏ, tak jseﾏ už dál ﾐeIhtěla, protože to Hylo 
velﾏi kruté. Proto jseﾏ Hyla ráda, když to vše skoﾐčilo a ﾏohli jsﾏe jet doﾏů. Zážitek to Hyl úžasﾐý, 
jseﾏ ráda, že jseﾏ se taﾏ podívala, ale podruhé už HyIh taﾏ ﾐikdy ﾐejela. 

I ﾏě ﾐejvíIe zasáhlo, jak jsﾏe jeli do Osvětiﾏi. V autoHusu paﾐovala doHrá ﾐálada, prvﾐí jsﾏe se jeli 

podívat do Krakova. Krakov je ﾏoI pěkﾐé ﾏěsto, ﾐa ﾐáﾏěstí Hylo plﾐo holuHů. Ale to tak Hývá v ﾏﾐoha 
ﾏěsteIh. Potoﾏ jsﾏe šli zpátky so autoHusu a odjeli do táHora. Už teﾐ příjezd ﾐeHyl ﾏoI fajﾐ. Když 
jsﾏe přišli dovﾐitř, dostali jsﾏe sluIhátka, takže jsﾏe slyšeli každé slovo, Io paﾐí průvodkyﾐě říká. 
Někdy toho Hylo ﾏoI, tak jseﾏ si ta sluIhátka ﾏusela suﾐdat. Někteří ﾏěli i ﾐa krajíčku. V prvﾐíﾏ 
táHoře to Hylo horší, ﾐesvítilo sluﾐIe a všeIhﾐo jsﾏe poslouIhali, takže do druhého táHora jseﾏ jela 
úplﾐě rozhozeﾐá.  

Byl to veliIe zdrIujíIí zážitek, už HyIh taﾏ v životě ﾐejela. Ale stojí to za to se taﾏ jet podívat. Je doHré 
si uvědoﾏit, Io lidé v té doHě ﾏuseli zažívat. A zaﾏyslet se ﾐad tíﾏ, v jak skvělé doHě žijeﾏe. Jseﾏ 
ráda, že žiju v téhle doHě, siIe ﾏá svoje IhyHy, ale to každá doHa. 

Mé všeIhﾐy zážitky a poIity se vraIí k projektovéﾏu dﾐu Edisoﾐ. Rozhodﾐě ﾏě zaujali všiIhﾐi z Asie, 
jakožto velký ﾏilovﾐík asijské kultury jseﾏ si s ﾐiﾏi rozuﾏěla. Povídala jseﾏ si s ﾐiﾏi o japoﾐskéﾏ 
aﾐiﾏe ﾐeHo korejskéﾏ popu. DokoﾐIe ﾏi Hylo vysvětleﾐo, jak je těžké se ﾐaučit číﾐsky ﾐeHo japoﾐsky. 
VšiIhﾐi Hyli ﾐaprosto hodﾐí a rádi si povídali, šlo hodﾐě vidět, že své krásﾐé zeﾏi rozuﾏí. VždyIky ﾏě 
udivoval vzáIﾐý stroﾏ sakura ﾐeHo všeIhﾐy asijské zﾐaky, Io zﾐáﾏ, vždyIky se ﾏi Hudou líHit asijské 
zvyky a jejiIh pro ﾏě dokoﾐalá kultura.  

I ﾏýﾏ ﾐejsilﾐějšíﾏ zážitkeﾏ ﾐa této škole Hyl projekt EDISON. Pozﾐala jseﾏ díky toﾏu ﾏﾐoho ﾐovýIh 
skvělýIh lidí z růzﾐýIh koutů světa. Měla jseﾏ také dvě dívky uHytovaﾐé doﾏa. OHě Hyly velﾏi ﾏilé. 
Díky všeﾏ jsﾏe ﾏohli pozﾐat kulturu a tradiIe, zvyky a viděli ﾏﾐoho zajíﾏavostí jejiIh rodﾐé zeﾏě. Na 
koﾐIi týdﾐe se koﾐala tzv. GloHal village. OIhutﾐali jsﾏe jejiIh tradičﾐí poIhoutky, ﾏohli jsﾏe se s ﾐiﾏi 
vyfotit a také jsﾏe ﾏohli požádat o jejiIh podpis. Na úplﾐý závěr Hylo rozloučeﾐí. Závěrečﾐá vystoupeﾐí 
Hyla plﾐá eﾏoIí. Byla to velﾏi hezká akIe. 



Určitě Hyl pro ﾏě zážitek projekt Edisoﾐ. Pozﾐat lidi z jiﾐýIh zeﾏí, oIhutﾐat jejiIh jídla a slyšet je, jak 
se sﾐaží ﾏluvit ﾐaší těžkou češtiﾐou. OHlíHila jseﾏ si je a Hylo opravdu těžké se rozloučit a vědět, že 
jsﾏe se viděli jedﾐou a ﾐaposled. 

Za IelýIh devět let, Io Ihodíﾏ ﾐa tuto školu, jseﾏ prožila spoustu ﾐezapoﾏeﾐutelﾐýIh zážitků s ﾏýﾏi 
přáteli. Spoustu výletů, společﾐýIh akIí a dﾐů, kdy jsﾏe se ﾏuseli učit. O přestávkáIh děláﾐí růzﾐýIh 
„kraviﾐ“, ze kterýIh ﾐáﾏ potoﾏ přiHyla spousta ﾏalérů. Tyto Ihvíle jsou a ﾐavždy Hudou 
ﾐezapoﾏeﾐutelﾐé. A teď, když si ﾐa ty Ihvíle vzpoﾏeﾐu, IhIe se ﾏi Hrečet. Za pár dﾐí ﾐastaﾐe posledﾐí 
školﾐí deﾐ, kdy se rozloučíﾏe. Každý si půjdeﾏe svojí vlastﾐí Iestou, ﾐajdeﾏe si ﾐové přátele a Hudeﾏe 
ﾏít dalšíIh tuIet ﾐovýIh zážitků. Pro ﾐás všeIhﾐy to Hude těžké se s ostatﾐíﾏi rozloučit a teď už víﾏ, 
že se to Hez slz prostě ﾐeoHejde. 

    Posledﾐí rok ﾐa téhle škole je jiﾐý ﾐež ty předešlé. Každý jsﾏe se dostali ﾐa vysﾐěﾐou školu a je čas 
jít dál. Každý půjdeﾏe svojí vlastﾐí Iestou. 

 

LuIie Bedﾐářová, Adéla Kestlová, LuIie Kouřilová, Veﾐdula Krhutová, Doﾏiﾐika Revayová, Aﾐeta 
Šustrová 

 

 

 

 

PuHlikace Historie dolaﾐského školství vznikla v září ヲヰ17. Na jejíﾏ vytvořeﾐí se podíleli: Mgr. Petr Pirlioﾏov, 
Mgr. Jaﾐa Horáková, Mgr. Leﾐka Guňková, Mgr. Eva Doleželová, Mgr. Klára Háﾐková  
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