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Topolná 1. 9. 1975
Marie Dostálová,
ředitelka školy

Školní rok 1975 – 76

Začátek a konec školního roku
Školní rok 1975-76 byl zahájen 1. září 1975 a ukončen 30.
června 1976.

Důležité události v obci
Během roku se pracovalo na rozvodu vodovodu a na kanalizaci ve
zbývajících úsecích vesnice. Bylo započato s rekonstrukcí
rozhlasového vysílače Topolná. Směrnice pro hospodářský a
sociální rozvoj ČSSR v letech 1976-1980, Vl. Rozvoj dopravy a
spojů, vyšlo jako příloha Rudého práva v dubnu 1976.
„Pokračování ve výstavbě vysílací a přenosové sítě druhého
televizního programu včetně druhotné sítě vysílačů zabezpečit,
aby zhruba 60% území bylo pokryto druhým televizním programem.
Do provozu uvést další rozhlasové vysílače, zejména velkého
výkonu – Liblice, Košice, Topolná.“
Velkou událostí pro obec bylo začlenění JZD do kooperace JZD
Bílovice, JZD 30. výročí osvobození ČSSR. Středisko Topolná se
specializovalo na chov dojnic, v rostlinné výrobě zatím
nedošlo k úzké specializaci, pěstovala se cukrovka, kukuřice,
pícniny a obiloviny.
V Bůrovcích se pokračovalo s výstavbou zařízení pro muzikanty.

Školní slavnosti
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září shromážděním žáků,
učitelů i rodičů u nové školy. Na cestu do školy vyhrávala
žákům hudba z místního rozhlasu. Účast rodičů byla velká.
Přítomna byla s. Zdeňka Šmatelková, okresní školní
inspektorka, tajemnice MNV s. Libuše Chadalíková a za sbor pro
občanské záležitosti s. Andělová, pracovnice MNV. Žáky první
třídy přivedli ke škole žáci páté třídy. Ředitelka školy
shromáždění přivítala, seznámila je s úkoly pro školní rok,
hovořila k významné události školního roku – XV. Sjezdu KSČ.
Následovala kulturní vložka žáků a představení prváčků. Od

sboru pro občanské záležitosti dostali drobné upomínkové
dárky, jako upomínku na první den ve škole.
6. 10. zorganizovala pionýrská skupina společně s vojenskou
posádkou Vysílač „Den mladého brance vlasti.“ Pionýři
připravili vojákům kulturní pásmo, vojáci jim na oplátku
branné hry, filmy s vojenskou tématikou a pohoštění.
Veřejnou schůzi KSČ, která se konala 24. října v sále Jednoty
pozdravili žáci kulturní vložkou.
K 58. výročí VŘSR připravila škola kulturní pásmo pro veřejnou
oslavu, relaci do místního rozhlasu a zúčastnila se
lampiónového průvodu.
V MČSP uspořádala škola ve spolupráci s SČSP výstavku
sovětských knih s prodejem, navštívila sovětské filmy
v místním kině. Na ukončení MČSP se konala slavností schůze,
na které se představil se svým programem kroužek rytmiky.
Zdařilou akcí pionýrské skupiny byla novoroční besídka
s nadílkou.
20. ledna se konala členská schůze SRPŠ s přednáškou okresního
školního inspektora s. Jiřího Misterského na téma: „Jednotné
výchovné působení školy a rodiny.“ Přednáška měla u rodičů
velký ohlas.
24. ledna uspořádalo sdružení rodičů a přítel školy rodičovský
ples. Účast rodičů byla malá.
25. února se konala školní oslava 28. výročí Vítězného února.
Mezi žáky přišli členové Lidových milicí z n. p. Fatra
Napajedla. V tento významný den odpoledne byla slavnostně
otevřena pionýrská klubovna v budově staré školy. Úvodní
projev přednesl předseda MNV s. Mikulka, následovalo otevření
a prohlédnutí klubovny nástup pionýrské skupiny, slib 16
jisker, předání průkazů jisker a kulturní vložka. Hodně
úspěchů v další práci popřál pionýrům předseda VO KSČ s. Boh.
Kopp, předseda výboru SRPŠ s. Jiří Chadalík a člen lidových
milicí s. Frant. Gajdošík.
V neděli 7. 3. se uskutečnila oslava MDŽ v sále Jednoty. O
hodnotný program se zasloužili kromě žáků MŠ a hudby Topolanky
také naši žáci. Všem ženám v sále rozdali dárky – záložky do
knih. Pohoštění pro ženy připravil MNV.
28. března při příležitosti Dne učitelů, přišli mezi učitele
představitelé obce – předseda MNV s. Lud. Mikulka, předseda VO
KSČ s. Boh. Kopp, předseda ŠKK s. Ladislav Berka a předseda
SRPŠ s. Jiří Chadalík. Poděkovali všem (zúčastnili se i
manželé Hynkovi, učitelé důchodci) za náročnou a zodpovědnou
práci a předali kytičky karafiátů s blahopřáním.
Přípravy a konání XV. Sjezdu KSČ byly ve všech třídách
výchovně využívány. Na počest jsme uspořádali sběr odpadových
surovin a zúčastnili se Národní směny. 24. dubna všichni
pionýři oslavili Den pionýrů. Sešlo se slavnostní pionýrské
shromáždění. Zábavní odpoledne připravili členové SSM.
Prvomájový průvod se letos nekonal pro nepřítomnost hudby
Topolanky. Vyučující připravili se žáky pásmo do místního
rozhlasu a vyzdobili školní budovu. V předvečer oslav 31.

výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou se konal na
školním dvoře koncert dechové hudby, v klubovně PO slib 21
pionýrů, kterého se zúčastnili s. Boh. Kopp, Ludvík Mikulka,
V. Jůza, M. Hlaváčová, předsedky SOZ, Jiří Chadalík, J.
Daníček, tajemník OR PO SSM, místopředsedkyně VO SSM s. J.
Kašná a rodiče. V 19 hodin večer se uskutečnil v Bůrovcích
táborák.
Mezinárodní den dětí jsme oslavili účastí na divadelním
představení v Březolupech. Hra se jmenovala Zimní pohádka a
žákům se líbila. Finanční náklady jsme hradili výtěžkem za
sběr. Dětský den se konal v neděli 6. června v Kůrovcích a měl
karnevalový ráz. Soutěže připravili svazáci, občerstvení SRPŠ,
k poslechu a tanci vyhrávala Topolanka. Do programu se
zapojila i skupinka děvčat – pionýrek z bílovské pionýrské
skupiny a svým tanečním vystoupení zpestřila program. Byl to
také jeden z pokusů a navázání spolupráce obou škol.
Před koncem školního roku se uskutečnila ve škole výstavka
ručních prací žáků. Chtěli jsme veřejnosti ukázat, že i mladší
děti jsou šikovné. Záměr se nám podařil.
18. – 20. června uskutečnili pionýři třídenní stanování
v sadech pod vesnicí Komárov. Zúčastnilo se 15 pionýrů a 3
vedoucí. O zdařilý průběh se zasloužily především s. Hana
Marášková a Olga Němcová, dále s. Krojzl, vedoucí pionýrského
oddílu a s. Chadalík.
S dopravou pomohli vojáci.
Školní výlety se uskutečnily 22. června. První a druhá byla na
Lešné, třetí a čtvrtá na Bouzově, Javoříčku a v Olomouci a
pátá třída v Moravském krasu. Počasí nám přálo.
Slavnostní ukončení školního roku se konalo 30. června
v revolučním koutku. Z každé třídy bylo několik vybraných žáků
odměněno knihami, věcnými cenami byla vyhodnocena soutěž ve
sběru odpadových surovin.
První místo obsadila 3. třída a získala badminktonovou
soupravu. Za vzorné vedení pionýrské skupiny byla odměněna s.
Marášková. Ředitelka školy se jménem všech žáků a vyučujících
rozloučila se s. Františkem Dohnalem, učitelem, který odchází
do starobního důchodu.

Učitelský sbor
K 1. září 1975 došlo na škole k těmto změnám:
Ředitel školy s. Ludvík Škára, zástupkyně ředitele s. Marie
Marčíková a s. Miluše Kalivodová, učitelka, nastoupili do ZDŠ
v Bílovicích, s. učitel Milan Zelenka do ZDŠ v Březolupech, s.
uč. Milan Olšák na ZDŠ v Dolním Němčí, s. uč. Anna Plocková do
Kudlovic a s. uč. Františka Šedivá na ZDŠ do
Na školu byla přeložena s. Marie Dostálová, zástupkyně
ředitele ze ZDŠ Bílovic. K 1. 9. 1975 byla jmenována
ředitelkou školy OŠ ONV v Uh. Hradišti.

Ve školním roce 1975 – 76 působili na zdejší škole tito
učitelé:
Marie Dostálová, ředitelka školy, tř. uč. 3. tř.
Olga Němcová, třídní učitelka 1. třídy
Jiřina Ondrová, třídní učitelka 2. třídy
František Dohnal, třídní učitel 4. třídy
Lidmila Zelenková, třídní učitelka 5. třídy
Hana Marášková, vedoucí vychovatelka školní družiny
Marie Dostálová se narodila 9. 1. 1944 v Březolupech, kde
vychodila 8 letou střední školu. Vystudovala Střední všeobecně
vzdělávací školu v Uh. Hradišti.
25. října 1968 ukončila studia na pedagogické fakultě
v Olomouci a získala kvalifikaci pro vyučování na školách II.
cyklu, obor 1. – 5. post. ročník a dějepis. Učila na ZDŠ
v Hluku, Březolupech a Bílovicích. V roce 1975, k 1. 2, byla
pověřena funkcí zástupkyně ředitele.
Od 1. 9. 1975 působí na zdejší škole. Je provdaná, bydlí
v Bílovicích, vychovává dvě dcery.

Správní zaměstnanci
Funkci školnice vykonává s. Drahomíra Prajková, jako uklízečka
pracuje s. Anna Gajdošíková. Sezónním topičem je s. Vladimír
Čechmánek.

Školská a kulturní komise
Funkci předsedy školské komise zastával s. Vladislav Berka,
členové komise byli s. Bohumil Kopp, Jaroslav Hyánek, Jiří
Chadalík, Hlaváčová a Jiřina Ondrová. Mimo jiné řešila komise
otázku spolupráce topolské a bílovské školy za účasti s.
Jaroslava Pavlíka, zástupce ředitele ZDŠ Bílovice a ředitelky
s. Marie Dostálové.

Školní budova
Jedna třída a kabinet v prvním poschodí ve starší části školní
budovy byly zařízeny pro školní družinu. Byl nakoupen nový
nábytek, hry pro žáky, magnetofon, radiogramofon. O
prázdninách byla škola vymalovaná. Pro školní družinu byly
koupeny záclony a SRPŠ vyrobila a zabudovalo garnýže. Před
školou bylo vyrovnáno a upraveno prostranství, vybudována
příjezdová cesta ke sklepům na skládku uhlí. Byla dokončena
instalace školního rozhlasu díky ochotě a pracovitosti ing.
Kvapilíka, topolského mladého občana.

Byly uvedeny do provozu elektrické ohřívače vody a tím také
sprchy v umývárnách u tělocvičny.

Organizace školy
K 1. 9. 1975 odešli žáci 6. – 9. ročníku na ZDŠ do Bílovic.
Žáci 1. – 5. ročníku získali klidné prostředí a dostatek
prostoru pro učebně výchovnou práci.
Ve školní budově bylo využito všech sedmi učeben. V pěti byly
umístěny třídy, v jedné školní družina a v další zřizujeme
audiovizuální pracovnu. Tato učebna slouží také jak
shromažďovací místnost a hudebna. Tři učebny, které zůstaly na
staré škole byly rovněž využity. Dvě slouží mateřské škole
jako lékárna a třída pro přípravný ročník, další byla předána
pionýrům na zřízení pionýrské klubovny. Zatím je vybavena
školním nábytkem, ale OV SSM přislíbil finanční částku na
vybavení.
Kabinetů bylo využito k uložení pomůcek pro 1. – 5. ročník,
učebnice, pro žákovskou a učitelskou knihovnu. Dílny slouží
pracovnímu vyučování ve 4. a 5. ročníku a k promítání filmů.
Rovněž jich využívá pionýrská organizace pro modelářský a
radistický kroužek.
Účast rodičů na plenárních a třídních schůzkách byla dobrá.
Připomínky, které se vyskytly k provozu a organizaci práce,
jsme okamžitě řešili. Byli jsme si vědomi toho, že rodiče se
s reorganizací školy jen zvolna vyrovnávají.
Spolupráce školy s MNV v Topolné byla velmi dobrá. Postupně se
dokončovaly započaté práce a plánovaly se nové.
Dobrým spolupracovníkem školy se stal výbor SRPŠ, kde funkci
předsedy zastával s. Jiří Chadalík. Mezi velmi aktivní členy
patřili s. Kopeček Jaroslav, Věra Bereznajová, Rudolf
Rozsypálek, Ludmila Večeřová a předseda s. Chadalík.
Pravidelně se scházeli, živě se zajímali o práci školy,
pomáhali s údržbou. Škola navázala spolupráci s TJ Sokol, se
Svazarmem a Mysliveckým sdružením v Topolné. Myslivecké
sdružení věnovalo žákům 2000 Kčs za odchyt zvěři, zaplatilo
jim dvě filmová představení o lesní zvěři a zajistilo
vedoucího mysliveckého kroužku. Spojení se složkami NF bylo
zajišťováno prostřednictvím s. uč. Ondrové a ředitelky, která
se stala členkou výboru NF v Topolné.

Stav žactva
Na začátku školního roku
roku
Třída
Chlapců dívek
1.
11
14
2.
7
14
3.
10
10
4.
11
8
5.
14
12
Celkem
53
58

Na konci školního
celkem
25
21
20
19
26
111

chlapců
11
7
9
10
14
51

dívek
14
14
10
8
13
59

celkem
25
21
19
18
27
110

Inspekce
Školní inspekci na škole prováděla okresní školní inspektorka
s. Zdeňka Šmatelková. První inspekci vykonala 1. září 1975
k zahájení školního roku 1975/76, druhou ve dnech 20., 21.,
23., 28. a 30. října 1975, třetí 25. června 1976 a čtvrtou 30.
června 1976 k úrovni zakončení školního roku 1975/76.

Stravování
Ve školní jídelně se stravovalo v prvním pololetí 47 a na
konci školního roku 54 žáků. Funkci vedoucího školní jídelny
zastával s. uč. Frant. Dohnal.
V Topolné 31. srpna 1976

Zapsala a fotografiemi doplnila
Marie Dostálová

1976 – 1977
Začátek školního roku
Školní rok 1976/77 začal stejně jako na všech školách a
výchovných zařízeních I. a II. cyklu dne 1. září 1976.
Slavnostní zahájení na naší škole se konalo za účasti předsedy
MNV soudruha Mikulky, předsedy VO KSČ soudruha Bohumila Koppa,
předsedy MV NF soudruha Jůzy, předsedy ŠKK soudruha Ladislava
Berky. Na cestu do školy vyhrávala žákům hudba z místního
rozhlasu, u školy je vítala dechová hudba Topolanka. Hlavní
referát přednesla ředitelka školy.

Všem přítomným byli představeni žáci 1. třídy, kteří obdrželi
od sboru pro občanské záležitosti drobné dárky a květiny od
žáků 5. třídy.
Na závěr shromáždění byla přednesena Stockholmská výzva,
kterou všichni podpořili.
Potom se rozešli žáci se svými třídními učitelkami do tříd,
prváci za doprovodu svých rodičů. Ze školního rozhlasu
vyslechli žáci projev ministra školství soudruha Milana
Vondrušky. Vyučující 1. třídy soudružka Olga Němcová seznámila
rodiče se zaváděním nového pojetí výuky, společně s nimi
zhlédla televizní pořad věnovaný rodičům žáků prvních tříd.
Pak si rodiče i žáci prohlédli školní družinu.
Vyučující vykonaly ve třídách pedagogickoorganizační práci,
vydaly žákům školní potřeby, seznámily je s rozvrhem hodin,
vyučující 1. třídy předala nové učebnice.
Chodby i třídy byly slavnostně vyzdobeny, všude bylo čisto a
útulně.
Pravidelné vyučování začalo 2. září 1976.

Práce školy
Těžiště práce školy spočívalo v plnění stanovených úkolů,
jejichž obsahem bylo prohlubování socialistického charakteru
školy, zvyšování efektivnosti vyučování, posilování pracovního
a polytechnického charakteru školy, prohlubování ideově
politické, odborné a pedagogické přípravy učitelů, zvyšování
úrovně a účinnosti řízení a kontroly vytváření materiálních a
technických předpokladů k plnění současných i perspektivních
úkolů škol.
Naši práci ovlivnily významné celospolečenské události:
- realizace závěrů XV. sjezdu KSČ a základních stranických
dokumentů
- zavádění nového pojetí výchovně vzdělávací práce
- zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů.
Vyučující plnily plán pedagogické propagandy ve svých třídách,
zaměřily se na individuální pohovory s rodiči, získávaly je
pro jednotné působení školy a rodiny, pro nepřihlašování do
náboženství. V letošním roce bylo přihlášeno 60,2 % žáků, pro
příští školní rok 53,2 %. Velká péče byla věnována výchově
žákovského kolektivu, který může příznivě ovlivnit formování
dětí. Žáci byli vedeni k důstojnému chování na oslavách a
veřejných schůzích.
Při příležitosti voleb do zastupitelských orgánů byli žáci
poučeni v agitačním středisku s. Chadalíkovou, tajemnicí MNV o
tom, jak se naše obec měnila a co tyto změny ovlivňovalo.
K 25. únoru se uskutečnila s příslušníky L M z n. p. Fatra
Napajedla a přímým účastníkem únorových událostí v Praze,
místním občanem, s. Bartošíkem.

Působivá byla beseda žáků s učitelem Jar. Hyánkem, členem
svazu protifašistických bojovníků, v koutku revolučních tradic
k 9. květnu. Hovořil o odboji v Topolné, o otřesných zážitcích
z koncentračního tábora.
Ke všem významným politickým událostem jsme připravili relace
do školního rozhlasu, na požádání i do místního rozhlasu.
Žáci byli vedeni k veřejně prospěšné práci při zajišťování
výzdoby školy k volbám, VŘSR, Únoru, 1. a 9. květnu. Při
úklidu okolí školy odpracovali 420 brig.hodin, při úklidu
veřejného prostranství 150 hod., nasbírali 3116 kg odpadových
surovin.
Seznamovali jsme žáky se Sovětským svazem a jejím hrdinným
lidem prostřednictvím sovětských filmů, sovětských časopisů,
které odebírali všichni žáci 4. a 5. ročníku, uskutečnila se
výstavba sovětských knih s prodejem.
Ve vyučovacím procesu jsme rozvíjeli žákovskou aktivitu,
výchovu kladem, radost z práce a chuť učit se. Velmi zjevné to
bylo v 1. třídě u soudružky učitelky Olgy Němcové a ve 2. tř.
u s. uč. Marie Uherkové.
Žáky byl plně respektován školní řád, vnitřní řád školy a
povinnosti třídní samosprávy, nevyskytla se žádná stížnost ani
přestupek.
Dbali jsme na výchovu žáků k úctě a lásce k rodičům, na
osobní hygienu a správnou životosprávu. Získali jsme pro odběr
mléčných přesnídávek ¾ žáků, ve školní jídelně se stravovala
polovina žáků.
Soustavná péče byla věnována vkusnému a účelnému prostředí ve
třídách, zvláště u s. Uherkové, Němcové a Maráškové ve školní
družině.
S. Němcová plnila svůj úkol zařizovat audiovizuální pracovnu,
která je využívána také jako hudebna.
S. Uherková po celý školní rok pečovala o výzdobu školy a
stálou výstavku výtvarných prací na chodbách školy.
S. Ondrová pravidelně sledovala a doplňovala vhodnými svazky
žákovskou a učitelskou knihovnu, uspořádala výstavku knih
s prodejem.
Žáci se zúčastňovali každý měsíc filmového představení
v místním kině, divadelní hry O Slunečníku, Měsíčník a
Větrníku ve Slováckém divadle a divadelní hry žáků ZDŠ
v Bílovicích Pasáček vepřů. Uskutečnil se zdařilý výchovný
koncert Topolanky, který s. uč. Němcová zpestřila hudební
soutěží žáků. 29. května se uskutečnila výstavka žákovských
prací z výtvarné a pracovní výchovy, ze ŠD.
Připravila ji s. uč. Uherková, zúčastnilo se jí přes 300
občanů.
K pěkným výsledkům se dopracoval kroužek rytmiky a gymnastiky
vedený vychovatelkou s. Maráškovou a kroužek zobcových fléten
vedený s. uč. Němcovou. Žáci vystupovali nejen v obci, ale i
na výroční schůzi ROH na ZDŠ v Bílovicích při oslavě MDŽ
v Napajedlích, na ZDŠ v Nedachlebicích a u vojáků topolské
posádky.

Pro rozvoj tělesné, branné a dopravní výchovy jsme uskutečnili
zimní branné cvičení, soutěž.
O partyzánský samopal, svazáci branný závod. Při těchto akcích
nám vypomáhali ochotně vojáci. Žáci 4. a 5. ročníku se
připravovali v kroužku dopravní výchovy pod vedením s. uč.
Zelenkové k získání průkazu mladého cyklisty.
Všichni žáci 5. ročníku složili 15. června za přítomnosti
příslušníků VB zkoušky mladého cyklisty. Pro všechny žáky jsme
zavedli ranní tělovýchovné chvilky.
Přihlásili jsme se a zúčastnili s vybranými žáky střeleckých
závodů v Březolupech, turnaje v kopané v Kněžpoli a plaveckých
závodů v Uh. Hradišti.
S. Marášková jezdila s děvčaty – gymnastkami dvakrát za měsíc
cvičit do školní tělocvičny v Bílovicích.

Nové pojetí výuky v 1. ročníku
V tomto školním roce byla věnována velká pozornost zavádění
nového pojetí výuky v 1. ročníku. S. učitelka Němcová byla
dobře připravena teoreticky i prakticky. Připravovala si
značné množství pomůcek, pracovala promyšleně a náročně.
V hodinách uplatňovala aktivizační metody, hodnotila práci,
odměňovala a udělovala pochvaly jednotlivcům i skupinám,
povzbuzovala žáky k práci. Ve vyučovacích hodinách se
projevovala radost z práce, pohoda, tvůrčí činnost a využívání
pomůcek. Dobré zkušenosti se s. uč. Němcová nenechala jen pro
sebe, ale podělila se o ně s vyučujícími na škole i v rámci
okresu. Spolupracovala s předškolním zařízením mateřské školy
v Topolné.
Pro všechny vyučující byla prospěšná účast na hospitacích na
ZDŠ Buchlovice a Vlčnov. Cenné zkušenosti ve vedení
pedagogických deníků nám předala s. uč. Klvaňová ze ZDŠ
Buchlovice.

Školní družina
Školní družina pracuje na škole druhým rokem a stala se dobrým
spolupracovníkem školy i rodičů. Zájem o umístění dětí byl
velký a převyšoval povolených 30 žáků. Vychovatelka s.
Marášková svojí tvořivou činností, jednotným výchovným
působením přispívala ke zvyšování efektivnosti a modernizaci
metod a forem výchovně vzdělávací práce. Činnost byla
rozmanitá, zábavná i naučná, zajímavá a přitažlivá. Pěkných
výsledků dosahovala především v zájmové činnosti výtvarné,
která se projevila ve vkusné výzdobě ŠD. Připravila se žáky
zeměpisné soutěže Poznáváme naši vlast, Poznáváme Sovětský
svaz, soutěž ve zpěvu za účasti členek patronátní BSP z n. p.
Fatra, známkovou soutěž, výstavku prací, sportovní odpoledne
ke Dni armády, lehkoatletické hry.

Pionýrská organizace
Práce pionýrské organizace se dá hodnotit vcelku dobře.
Uskutečnila se dvě pionýrská shromáždění, sběr odpadových
surovin, brigády, sportovní soutěže a slavnosti.
Nejzdařilejší akci byl pionýrský slib 8. 5. 1977, který se
konal současně s první vojenskou přísahou v obci a byl opravdu
slavnostní. Noví pionýři byli přijati u tajemníka MNV s.
Svatopluka Lapčíka, zapsali se do kroniky sboru pro občanské
záležitosti, který pro ně připravil rovněž pohoštění.
V pionýrské skupině pracovaly kroužky radistický, modelářský,
tělovýchovný a myslivecký. Výrazného úspěchu dosáhli pionýři
kroužku mysliveckého, kteří se zúčastnili okresní soutěže O
srnčí trofej a vyhráli ji.

Metodické sdružení
Metodické sdružení na škole vedla s. učitelka Zelenková.
Konaly se pravidelní hospitace na naší škole, řešily se
aktuální pedagogické problémy.

Sdružení rodičů a přátel školy
Pomocníkem a oporou školy byl výbor SRPŠ, jejímž předsedou byl
s. Jiří Chadalík, místopředsedou s. Jaroslav Kopeček,
pokladníkem s. Knot, zapisovatelkou s. Věra Bereznajová.
Pravidelně každý měsíc se konaly výborové schůze, uskutečnila
se čtyři plenární zasedání, odborná přednáška psycholožky
MUDr. Ježkové.
Organizoval brigády pro školu, připravil společenské akce –
MDŽ, Den učitelů, rodičovský ples a ve spolupráci se
Svazarmem, SSM, ČSZ, hudbou Topolankou a vojáky Mezinárodní
den dětí. Finančně podporoval kroužek rytmiky a zobcových
fléten, soutěže a na závěr školního roku věnoval na zakoupení
knižních odměn pro žáky částku 1000 Kčs.

MNV a školská kulturní komise
Po volbách do zastupitelských orgánů došlo ke změně na MNV.
Funkci předsedy zastává s. Metoděj Lapčík, 35 let, tajemníkem
MNV se stal s. Svatopluk Lapčík. Spolupráce s novým vedením
byla dobrá. Topolský národní výbor patří k nejmladším na
okrese, protože byl doplněn mladými lidmi.
Předsedkyní školské a kulturní komise byla zvolena s.
Ladislava Schieblová, inženýrka JZD v Bílovicích. Styk školy
se ŠKK zajišťuje s. uč. Jiřina Ondrová, která je její členkou.

Inspekce
Školní inspekci na škole prováděla s. Zdeňka Šmatelková,
okresní školní inspektorka ve dnech 20. a 21. 12. 1976 a 26.
května 1977 ve spolupráci se s. Janem Tomeškem, okresním
školním inspektorem.
Stav žactva
Na začátku školního roku
roku
Třída
chlapců dívek
1.
11
8
2.
11
14
3.
7
13
4.
9
10
5.
10
8
Celkem
48
53

Na konci školního
celkem
19
25
20
19
18
101

chlapců
12
11
7
9
11
50

dívek
8
14
13
10
8
53

celkem
20
25
20
19
19
103

Učitelský sbor
Ve školním roce 1976 – 1977 působily na škole samé ženy:
Marie Dostálová, ředitelka, třídní uč. 4. třídy
Olga Němcová, tř. uč. 1. třídy
Jiřina Ondrová, tř. uč. 3. třídy
Marie Uherková, tř. uč. 2. třídy
Lidmila Zelenková, tř. uč. 5. třídy
Hana Marášková, tř. uč. vedoucí vychovatelka školní družiny.
Marie Uherková se narodila 25. 3. 1954 v Uherském Hradišti.
Bydlí v Jarošově. Do ZDŠ chodila v Jarošově. V roce 1973
ukončila studium na Střední ekonomické škole v Uh. Hradišti.
V roce 1973 byla přijata na zástup na ZDŠ v Traplicích.
Protože se jí práce s dětmi líbila přihlásila se ke studiu na
PF v Brně, obor 1. – 5. p. r. a výtvarná výchova. Od 1. září
1974 vyučovala na ZDŠ v Částkově, od 1. září 1976 nastoupila
na naši školu. Vyučovala ve 2. ročníku, vykonávala funkci
skupinové vedoucí PO SSM. Je svobodná a bydlí s rodiči.
V Topolné 31. srpna 1977
Zapsala Marie Dostálková

Školní rok 1977 – 1978

Prvňáček
Ještě má v oku
pod slzičkou
mámin smích.
Pod lavicí tajně žmoulá
v roztěkané dlani
panenku.
Občas ještě vyskočí
a zapomene zvednout ruku.
Ale v očích
svítí reflektory:
Táto, koukej,
už všechno
Umím!

Začátek školního roku
1. září 1977 nám opět začala škola – nový rok učební a
výchovné práce. Žáci nastupovali odpočatí a svěží, o
prázdninách si upevnili své zdraví a načerpali potřebné síly.
Potěšitelné bylo, že ani uplynulé chladné a deštivé léto
neoslabilo jejich elán a touhu spojovat odpočinek s aktivní
činností. Dokázal to ruch na pionýrských táborech, kterých se
naši žáci ve velkém počtu zúčastnili a přivezli si řadu cen a
diplomů z různých soutěží.
Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili: předseda
MNV s. Metoděj Lapčík, předseda VO KSČ s. Bohumil Kopp,
předsedkyně školské a kulturní komise s. ing. Ladislava
Schieblová, předseda SRPŠ s. Jar. Kopeček a zástupci
Vojenského útvaru Topolná. Žáky prvního ročníku přišly
přivítat členky sboru pro občanské záležitosti a předaly jim
drobné upomínkové dárky. Slib rodičů žáků prvního ročníku
přednesl soudruh Vašťák.
K důstojnému průběhu přispěla hudba Topolanka.
Ředitelka školy ve svém projevu žáky vybízela k tomu, aby se
pilně učili, protože oni budou v budoucnu svými vlastnostmi
dále rozvíjet a zvelebovat naši krásnou socialistickou vlast,
aby byli vnímaví k práci a příkladu, který jim ukazují jejich
mámy a tátové i jejich rodiče, kteří v revolučním zápase
vybojovali. Únor 1948 a svou prací jako dělníci,družstevníci
nebo socialistická inteligence budují dnešní šťastnou
přítomnost.

Práce školy
Do práce školy se výrazně promítla důležitá politická výročí.
Oslavovali jsme 60. výročí VŘSR a 30. výročí Vítězného února.
Žáci byli poučeni o tom, co pro náš lid znamenala a znamenají.
K výročí VŘSR připravila s. uč. J. Ondrová výstavku sovětských
knih s prodejem a čtenářskou soutěž ve školní knihovně, s.
vych. H. Marášková ve školní družině soutěž Poznej Sovětský
svaz a zajistila besedu o Sovětském svazu se s. okresní školní
inspektorkou Zdeňka Šmatelkovou, která stejně měsíc strávila
v Leningradě. Školní kolo, a to již třetí ročník, Puškonova
památníku zorganizovala s. učitelka L. Zelenková. Ve všech
třídách byly instalovány výstavky dárků, dopisů, pohlednic,
hraček i jiných suvenýrů ze Sov. svazu. Ve výtvarné výchově
proběhlo tematické kreslení, v pionýrské organizaci soutěž ve
zhotovení loutek – Babuška.
30. výročí Února jsme si připomenuli stejně důstojně.
Uspořádali jsme besedu s přímým účastníkem únorových událostí
v Praze s. Bartošíkem, na slavnostní veřejné schůzi KSČ
složilo šestnáct jisker svůj slib, žáci se zúčastnili branného
závodu, který pro ně připravila VO SSR v Topolné.
Práci ovlivnily i další významné události: návštěva s.
prezidenta G. Husáka v NSR, návštěva sovětské stranické a
vládní delegace v čele se s. L. I. Brežněvem v Československu,
let prvního čs. občana – kosmonauta do vesmíru.
Při příležitosti konání okresní konference KSČ jsme
uskutečnili sběr papíru. Nasbírali jsme 1400 kg, získali 750
Kčs. Část výtěžku, 370 Kčs věnovali pionýři na fond solidarity
– pro zdařilý průběh sovětského festivalu mládež na Kubě. Den
osvobození – 9. května, patřil opět pionýrům a vojákům z VÚ
Vysilač. Uskutečnila se vojenská přísaha a slib pionýrů. Každý
nový pionýr společně se svými rodiči, za spolupráce se
zahrádkáři zasadil v Bůrovcích stromek.
Tradičně pěkné byly kulturní vložky a vystoupení k ukončení
MČSP 12. prosince,k MDŽ a k Mezinárodnímu dni dětí.
O výzdobu tříd pečovaly vyučující, o vzhled školy s. uč. M.
Uherková.
Těžiště práce spočívalo v plnění stanovených úkolů, jejichž
obsahem bylo:
Uplatňování prvků komunistické výchovy
Modernizace vyučování
Posilování pracovního a polytechnického charakteru školy
Ideově politická a odborná příprava učitelů
Kontrola a řízení
Vytváření materiálních podmínek

Nové pojetí výuky
Podíleli jsme se plnou měrou na realizaci dokumentu Dalí
rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy. Máme za

sebou dva roky výuky podle nové koncepce. Letošní první ročník
učila s. M. Uherková, ve druhém ročníku s. M. Dostálová.
Obsahová a metodická přestavba přispěla ke zkvalitnění práce
ve všech třídách a předmětech uplatňování aktivizačních metod.
Poznatky čerpaly vyučující v rámci školení k novému pojetí,
při hospitacích v 1. a 2. ročnících v okrsku – Bílovice,
Březolupy, Mistřice, Kněžpole, Topolná, zajely si i ke
zkušeným učitelkám na ZDŠ Buchlovice a Dolní Němčí.
Ve vyučovacích hodinách se projevovala radost a pohoda, které
sebou přináší uplatňování vhodné motivace, práce ve skupinách,
individuální přístup k žákům, využívání audiovizuálních
pomůcek, rozhlasu a televize.

Zájmová činnost
I v tomto školním roce úspěšně pracoval kroužek rytmiky.
Zúčastnil se vystoupení na všech kulturních akcích v obci,
okresního kola nefolklórních tanců v Hluku, kde obsadil druhé
místo a postoupil s tancem Vltava a Bambule do krajského kola
v Brně. Odchodem s. vych. Maráškové činnost byla přerušena.
Po odchodu s. uč. Němcové na mateřskou dovolenou vedl kroužek
zobcových fléten člen Topolanky, s. Andrej Macko. Velmi
úspěšné bylo vystoupení v Uh. Hradišti při vítání občánků na
městském národním výboře, kdy byl vítán syn s. uč. Němcové a
na dětském dni v Nedakonicích v rámci spolupráce. Nedakonická
dětská dechovka vystupovala na dětském dni 14. června
v Topolné.
Pěkných výsledků ve výtvarných soutěžích dosáhla se žáky s.
uč. M. Uherková. Práce naší žákyně byly vystaveny ve vestibulu
kina Hvězda v Uh. Hradišti. Jednalo se o úspěšné umístění
v soutěži Děti, mír a umění.

Školní družina
Velmi dobře si vedla ve ŠD s. H. Marášková. Pracovala
promyšleně a systematicky. Činnost byla rozmanitá, zábavná,
naučná. Připravila hodnotné soutěže: „poznej SSSR“, „Zvěř
našich domovů a lesů“, čtenářskou soutěž a soutěže ve zpěvu.
Nadále upevňovala spolupráci s BSP z n. p. Fatra Napajedla. Po
odchodu na mateřskou dovolenou 12. dubna, je zastupovala
s.Milada Weissová, důchodkyně.

Pionýrská organizace
Pionýrská skupina zahájila činnost přípravami na volební
skupinové shromáždění. Funkci zastávala, opět po roční
přestávce, s. vychovatelka Hana Marášková, po odchodu na
mateřskou dovolenou s. Jiřina Ondrová. Svazáci připravili pro

mladší pionýry 1. října branný závod, 6. října, na Den armády,
přišli mezi pionýry vojáci místní posádky.
Při příležitosti oslav 60. výročí VŘSR se zúčastnili pionýři
kladení věnců k památníku padlých, připravili výtvarnou soutěž
na téma „Bábuška“. Pěknou akcí byl maškarní karneval na
rozloučení se starým rokem. Jiskry i pionýři předvedli řadu
zdařilých scének, soutěžili, hráli hry i tančili. Tohoto
veselého reje se účastnili i všechny soudružky učitelky,
pionýrské vedoucí i vedoucí – vojáci ve vtipných maskách.
6. ledna 1978 se zúčastnili vybrané pionýři a jiskry
novoročních slavností ve sportovní hale v Uh. Hradišti, kde se
svým programem vystoupil zpěvák Pavel Novák.
Vysoce hodnotná byla soutěž Pekelně se soustřeď. Konala se
oddílová kola, vítězové se zúčastnili soutěže, která se konala
26. ledna za účasti s. Boh. Koppa, předsedy VO KSČ, s. Met.
Lapčíka, předsedy MNV, zástupkyně OR PO SSM s. Věry
Pospíšilové, s. řed. Marie Dostálové.
Na slavnostní schůzi ke 30. výročí Února složili nejmladší
kandidáti PO svůj Slib jisker. 25. února připravili pro
pionýry branný závod místní svazáci.
Slib pionýrů 9. května uskutečnila již s. Ondrová. Každý nový
pionýr zasadil se svými rodiči koupaliště jeden stromek. Tato
akce byla připravena ve spolupráci se zahrádkáři.
Dále měli pionýři jednu brigádu v Bůrovcích a atletické
odpoledne na hřišti.
Řada se jich zúčastnila letních pionýrských táborů.

SRPŠ
Výbor SRPŠ pracoval ve starém složení vyměněni byli někteří
třídní důvěrníci.
Pravidelně, každé první pondělí v měsíci se konaly výb.
schůze, podle plánu schůze plenární. Uskutečnila se beseda
k přednášce s. řed. Jar.Havránek ze ZDŠ Boršice u Buchlovic –
Výchova k VSN. Připravili ples rodičů a oslavu Dne dětí,
kterou opět vkusně „osladily“ medovým pečivem topolské ženy.
Na výbor SRPŠ bylo možno plně se spolehnout v materiální
pomoci, ale byl svým složením spíše brzdou při plnění hlavního
úkolu školy – výchově k VSN, protože převážná část členů
posílala a v příštím školním roce bude opět posílat své děti
do výuky náboženství.

Školní budova
Na škole jsou v plném proudu práce, které připravují přízemní
část starší části školní budovy pro dočasné umístění MŠ a
rekonstrukce dílen na školní jídelnu, kuchyň a skladiště.

Stav žáků
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

chlapců
13
11
10
6
10
50

dívek
12
8
14
13
10
57

celkem
25
19
24
19
20
107

chlapců
12
11
10
5
10
48

dívek
11
8
14
13
10
56

celkem
23
19
24
18
20
104

Učitelský sbor
Na začátku školního roku byl učitelský sbor ve stejném složení
jako v minulém školním roce:
1. třída – s. uč. Marie Uherková
2. třída – s. řed. Marie Dostálová
3. třída – s. uč. Jiřina Ondrová
4. třída – s. uč. Lidmila Zelenková
5. třída – s. uč. Olga Němcová
školní družina – s. vych. Hana Marášková
V listopadu nastoupil s. učitel Ludvík Škára za s. uč. Olgu
Němcovou, která předčasně nastoupila na mateřskou dovolenou a
k radosti nás všech se jí 2. ledna narodil syn Mojmír. V dubnu
odešla na mateřskou dovolenou také s. Hana Marášková a
v květnu se jí také narodil syn Ivo. V družině pracovala
vychovatelka – důchodkyně s. Milada Weissová.
O přeložení požádala s. uč. Marie Uherková, protože se bude o
prázdninách vdávat a přistěhuje se ke svému manželovi do Ústí
nad Orlicí.
V Topolné dne 4. července 1978
Marie Dostálová

ŠKOLNÍ ROK 1978 – 1979

Začátek a konec školního roku
Školní rok 1978/1979 byl zahájen 1. září
v pátek 29. června 1979.

Důležité události v obci

1978 a ukončen

V obci byly skončeny práce související s rozvodem vodovodní a
kanalizační sítě. Do provozu byl uveden rozhlasový vysílač
velkého výkonu. Byla dokončena stavba a zahájen provoz sušárny
pícnin JZD. Je to moderní zařízení využívající jako první
v obci plyn jdoucí rozvodem kolem naší obce. Je zde zaměstnána
řada místních občanů.
S velkým úsilím pokračovaly práce na výstavbě mateřské školy a
kulturního střediska v Bůrovcích. Na výstavbě se podílely
všechny sloky NF, rodiče žáků mateřské školy a ZDŠ, Topolanka,
vojáci a občané.
Byla zahájena výstavba ubytovacího zařízení pro místní
vojenský útvar.
Ve dnech 7. a 8. července se konala oslava 80 letého trvání
hudby Topolanky. Členové připravili výstavku, dokumentující
bohatou činnost. Poprvé byly veřejnosti zpřístupněny ještě
nedokončené prostory kulturního zařízení v Bůrovcích. Je
pozoruhodné, že nynější kapelník Topolanky s. Ludvík Foltýn
stojí v čele hudby již od roku 1935, t. j. plných 44 let.

Akce školy
Ještě před zahájením šk. roku, o prázdninách, se žáci
zúčastnili kulturním vystoupením akce pořádané pro důchodce.
Zahájení školního roku proběhlo v koutku rev. tradic za
přítomnosti předsedkyně ŠKK, předsedy SRPŠ a tentokrát bez
prváčků. Ti byli přijati i s rodiči u předsedy MNV. Tohoto
slavnostního aktu se zúčastnila rovněž s. učitelka L.
Zelenková. Ve škole přivítala nové žáky i jejich rodiče s.
ředitelka a uvedla je do jejich třídy.
Den armády oslavili žáci opět s místními vojáky. Ti je pozvali
do kasáren ve staré škole. Měli pro ně připravenou výstavku,
žáci si prohlédli jejich ubytování,kult. místnost, výcvikový
prostor. Prohlídka byla zakončena srdečnou besedou.
K MČSP připravila škola opět výstavku sovětských knih
s prodejem, besedu u samovaru, výzdobu školy, zúčastnila se
lampiónového průvodu a kladení věnce u památníku padlých.
Pěknou úroveň měl novoroční karneval pionýrů s programem, na
kterém se podílely všechny oddíly.
V březnu, Měsíci knihy se uskutečnila zdařilá čtenářská soutěž
žáků, pořádaná školní knihovnou.
Veřejná oslava MDŽ probíhala jako každoročně v místním
pohostinství. Vynaložené úsilí učitelek, žáků i hudby
Topolanky nebylo opět korunováno patřičným úspěchem, protože
prostředí je naprosto nevyhovující z hlediska estetického i
zdravotního.
Oslava Dne učitelů proběhla ve škole za přítomnosti předsedy
MNV, členů výboru SRPŠ a členek patronátní brigády soc. práce
z n. p. Fatra Napajedla.
Za největší akci tohoto školního roku lze právem považovat
oslavu 30. výročí založení PO SSM. V předvečer oslavy, 23. 4.

se konal slavnostní pionýrský slib u památníku padlých na
návsi. Pionýrské šátky vázali novým pionýrům jejich rodiče.
Potom odešel průvod za doprovodu Topolanky na hřiště TJ Sokol,
kde se konalo u táborového ohně „Setkání tří generací“. Mezi
pionýry přišli zástupci VO KSČ, MNV, složek NF, vojáci a
pozvaní hosté. Rozvinula se srdečná beseda se s. Bartošíkem o
počátcích tělovýchovy v obci, se s. Ludvíkem Foltýnem o 80
leté činnosti dechovky a jako bývalý předseda JZD hovořil také
o 30 letém vývoji JZD. S. Věra Hradilová, bývalá delegátka
světového festivalu mládeže v Moskvě, hovořila o svých dojmech
a bohatých zážitcích.
V den výročí, 24. dubna, se konalo slavnostní skupinové
shromáždění se slibem jisker a předáváním diplomů a čestných
uznání oddílovým ved., pionýrským aktivním jednotlivcům.
Zbytek dopoledne patřila škola pionýrům. Ve třídách se hrály
hry, zpívalo se, tančilo a soutěžilo.
Odpoledne bylo ve znamení sportu. Žáci si měřili své síly na
hřišti,kde pro ně učitelky a oddílové vedoucí připravily řadu
soutěží. V duchu pionýrských oslav se konal i branný závod o
partyzánský samopal. Vítězné družstvo postoupilo do okrskového
kola v Bílovicích.
Poslední květnovou neděli se konala ve vestibulu škol.y
výstavka žákovských prací a moderních vyučovacích pomůcek.
V předvečer 1. máje se žáci zúčastnili lampiónového průvodu a
předvedli hodnotné kulturní vystoupení. Prvomájový průvod se
pro nepřítomnost Topolanky nekonal. Škola připravila pro tento
den relaci do místního rozhlasu.
Veřejná oslava Mezinárodního dne dětí se konala v neděli 17.
června v Bůrovcích. Prostřední upravili členové SRPŠ, program
připravily se žáky učitelky ZDŠ a mateřské školy. Tradiční
perníčky napekly členky ČSŽ, soutěživé hry zabezpečili svazáci
a Svazarmovci, ukázkové vystoupení se psem předvedli vojáci.
Celé odpoledne vyhrávala Topolanka.
Slavnostní ukončení školního roku se konalo za přítomnosti
představitelů obce. Vybraní žáci obdrželi knižní odměny, řada
odcházejících žáků 5. roč. obdržela diplomy a čestná uznání.

Výchovně vzdělávací práce
Těžiště práce školy spočívalo v plnění stanovených úkolů,
jejichž obsahem bylo:
Posilování pracovního a polytechnického charakteru školy.
Ideově politická a odborná příprava.
Prohlubování aktivity a iniciativy ped. pracov.
Vytváření materiálních podmínek pro kvalitní výuku.
Působení na žáky přihlášené do náboženství a jejich rodiče
přineslo další snížení počtu přihlášených na 50 %. Formou
pohovorů, ve 4. a 5. ročníku formou dotazníků,jsme zjistili,
že jen málo žáků navštěvuje náboženství z vlastního
přesvědčení.

Do náboženství chodí hlavně proto, že si to přejí prarodiče,
v menší míře rodiče.
Chování žáků ve škole i na veřejnosti bylo uspokojivé, nebyl
navržena žádná snížená známka z chování. Žáci byli vedeni
k šetrnému zacházení s učebnicemi a učebními pomůckami,
k udržování estetického vzhledu třídy.
Výchovně bylo používáno nástěnek ve třídách i školních relací
k významným výročím.
Při vyučování bylo rovněž využíváno dětského tisku a to jak
českých, tak sovětských časopisů.
Výchovně silně zapůsobily na žáky besedy se členy SPB soudruhy
L. Škárou, Lapčíkem a Jar. Hyánkem i vyučování v koutku rev.
tradic.
Žáci byli vedeni k tvorbě a ochraně životního prostředí péče o
vzhled třídy i školy, úklidem prostranství kolem školy i na
návsi, sběrem odpadových surovin. Nasbírali celkem 2200 kg
papíru. Z výtěžku bylo 150,- Kčs odesláno na fond solidarity
s bojujícím Vietnamem.
Učební proces vhodně doplňovaly a obohacovaly pravidelné
návštěvy divadelních a filmových představení, půjčování a
četba knih jak ze školní, tak i z místní lidové knihovny.
Důraz byl kladen i na rozvoj tělesné, branné i dopravní
výchovy. V měsíci listopadu proběhlo zimní branné cvičení,
v dubnu branná soutěž O partyzánský samopal. Obě akce,
pořádané ve spolupráci s vojáky, se dají hodnotit jako
zdařilé. Žáci se také zúčastnili několika sportovních akcí
v okrsku a okrese:
O partyzánský samopal v Bílovicích,
turnaje kopané v Kněžpoli,
plaveckých závodů v Uh. Hradišti
Všichni žáci 5. ročníku získali průkaz mladého cyklisty, spolu
se žáky 4. ročníku odznaky za dopravní soutěž Zlatá zebra.
Společně strávili také půlden na dopravním hřišti v Uh.
Hradišti.
Na základě výsledků práce lze konstatovat, že se pokročilo
v modernizaci výuky u všech vyučujících. Skupinová práce se
stala samozřejmostí, pracovalo se se žáky diferencovaně, hodně
pozornosti se dostávalo žákům zaostávajícím. Vhodně bylo ve
vyučování využíváno audovizuální techniky.
V hodinách pracovního vyučování byly vhodně voleny vyučovací
metody, zlepšila se funkčnost výrobků. Vyučující sledovaly
zájmy žáků, značily je do pedagogických deníků a osobních
listů,protože by mohly být vodítkem pro správnou volbu
povolání.
Všechny vyučující pokračovaly v ideově politické a odborné
přípravě – školení k novému pojetí ukončila s. Dostálová, dále
se připravuje s. Zelenková a Ondrová.
První rok dvouletého cyklu „Základní otázky světové výchovy“
ukončily soudružky Daníčková, Dostálová, Novotná a Zelenková.
První ročník VUML ukončila s. Ondrová.

Dálkově studující s. Kopecká řádně plnila studijní povinnosti,
s. Ondrová ukončila dálkové studium na PF v Brně a stala se
aprobovanou pro výuku v 6. – 9. ročníku obor dějepis a
občanská nauka.
Všechny vyučující odebíraly denní, odborný a stranický tisk.
Nejvíce se diskutovalo a využívalo v praxi článků z časopisu
Komenský, který je již čtyři roky studnicí námětů k práci
podle nového pojetí.
Začínajícím soudružkám učitelkám Novotné a Daníčkové se po
celý rok věnovaly uvádějící učitelky ss. Zelenková a
Dostálová.
Pedagogicko-psychologické otázky byly projednávány na pěti
pedagogických radách.
Příležitostně se konaly pracovní porady, které řešily
stávající úkoly,
seznamovaly s bezpečnostními a požárními předpisy,
seznamovaly s novými školskými zákony a dokumenty o nové
koncepci, seznamovaly s pracovními povinnostmi pedagogické i
provozní pracovníky,
seznamovaly se školskými dokumenty.
Ředitelka školy konala hospitační činnost s rozbory a závěry.
Kontrola inventarizace byla provedena k 20. 12. 1978.
Morálních i finančních stimulů bylo využito u všech pracovníků
školy na řádné plnění úkolů, mimotřídní i mimoškolní činnost.

Kádrové změny
Mateřskou dovolenou si o další rok prodloužila s. Olga Němcová
i s. Hana Marášková. Na ZDŠ v Ústí nad Orlicí byla přeložena
s. Marie Uherková – Kobzová, která se 6. srpna 1978 provdala.
V lednu 1979 se jí narodil syn Ondřej.
S. Jiřina Ondrová čerpala téměř tříměsíční studijní volno na
přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky.
Nově ustanoveny na školu byly soudružky Zdeňka Daníčková,
učitelka, Alena Novotná, učitelka, Jana Brslicová,
vychovatelka a na zástup Jana Geržová, učitelka.
Zdeňka Daníčková se narodila 4. června 1955 v Uh. Hradišti
v pokrokové rodině. Do školy začala chodit v Písku, od r.1967
v Táboře. Navštěvovala sportovní třídu, školu mnohokrát
reprezentovala v lehkoatletických soutěžích.
Studovala na gymnáziu v Táboře. Po maturitě studovala na PF
v Českých Budějovicích, od II. ročníku na PF v Brně, kde
studium v roce 1978 ukončila. Žádala o umístění na okrese Uh.
Hradiště,protože se provdala za Lubomíra Daníčka, řidiče
Pozemních staveb v Uh. Hradišti a zde také dostali nový byt na
sídlišti Štěpnice.
Alena Novotná se narodila 19. 2. 1954 ve Vítkově, okr. Opava.
ZDŠ navštěvovala v Uh. Hradišti – St. Městě. Absolvovala LŠU

v Uh. Hradišti obory: hra na harmoniku, balet a výtvarná
výchova. Ve studiu pokračovala na gymnaziu v Uh. Hradišti. Po
maturitě pracovala rok jako neaprobovaná učitelka na 4.
mateřské škole v Uh. Hradišti.
V roce 1974 zahájila řádné studium na PF v Olomouci obor NŠ,
se specializací výtvarná výchova. V roce 1978 studium ukončila
a nastoupila na ZDŠ Topolná.
V tomto roce si podala žádost o přeložení do Olomouce, protože
se bude vdávat a bydlet u manžela v Olomouci. Žádosti ovšem
nebylo vyhověno proto ke 30. 6. 1979 přerušila pracovní poměr
na OŠ ONV v Uh. Hradišti.
Jana Bršlicová – Kopecká se narodila 24. března 1958 v Kyjově
okr. Hodonín. Bydlila u rodičů v Hostějově. Oba rodiče jsou
veřejně činní – obec vykonává funkci předsedy MNV, matka
pracuje jako poslankyně MNV. Má dvě starší sestry. Do školy
chodila v Újezdci u Osvětiman. V roce 1973 začala studovat na
SZTŠ ve Valticích se zaměřením na vinohradnicko-ovocnickým. po
maturitě se rozhodla studovat na pedagogické fakultě, kde však
nebyla přijata. nastoupila jako neaprobovaná učitelka na ZDŠ
v Moravském Žižkově. aktivně pracovala v SSM a v PO SSM. po
roce se přihlásila k dálkovému studiu na PF v Olomouci, kde
byla přijata. žádala o umístění na okrese Uh. Hradiště. 1. 9.
1978 nastoupila na škole jako vychovatelka ve školní družině.
Zastávala zodpovědnou funkci skupinové vedoucí PO SSM. Bydlela
na učitelské bytovce v Topolné. V dubnu 1979 se provdala.
Žádala o přeložení, protože se o prázdninách přestěhovala
k rodičům do Hostějova. Její žádosti bylo vyhověno a dostala
umístění na ZDŠ ve Zlechově.
Jana Geržová, rozená Šestáková, se narodila 26. srpna 1953
v Jankovicích, okr. Uh. Hradiště v učitelské rodině. Má jednu
starší sestru. Na nižší stupeň ZDŠ chodila v Jankovicích, od
r. 1963 na úplnou ZDŠ v Traplicích. V roce 1968 začala
studovat na gymnáziu v Uh. Hradišti, kde v r. 1972 maturovala.
Hlásila se ke studiu na filozofické fakultě v Brně, kde nebyla
přijata. Navštěvovala jazykovou školu v Gottwaldově, na níž
složila státní závěrečné zkoušky z jazyka ruského a německého.
Pracovala v n. p. Let Kunovice. V roce 1974 byla přijata na PF
v Plzni a o rok později přešla na PF v Olomouci, kde ukončila
v roce 1978 studium učitelství v 6. – 9. roč. s aprobací jazyk
český a jazyk německý. V roce 1976 se provdala, manžel pracuje
v n. p. Let Kunovice. Je matkou tříleté dcery a ročního syna.
Na škole v Topolné zastupovala s. Jiřinu Ondrovou.
1. třída – Lidmila Zelenková,
2. třída – Zdeňka Daníčková,
3. třída – Marie Dostálková,
4. třída – Jana Geržová, Jiřina Ondrová,
5. třída – Alena Novotná,
školní družina – Jana Bršlicová, Kopecká.

Složení správních zaměstnanců zůstalo nezměněno.
Funkci předsedkyně ŠKK zastává ing. Ladislava Schieblová,
místopředsedkyně soudružka Jiřina Ondrová. Členy jsou s.
Zdeňka Foltýnová, s. Krojzlová, s. Hyánek a s. Fr. Buriánková,
s. Jar. Mikulka.
Výbor SRPŠ pracoval v novém složení. Funkci předsedy zastával
St. Kašný, místopřed. Jan Šlajferčík, pokladníka Svat.
Parobek, zapisovatelky Jar. Vaňková. Dalšími členy by Jiří
Chadalík, Věra Hradilová, Jar. Kopeček, Jar. Mikolášková, Anna
Podlasová, Zd. Horňáková, Alois Mikolášek a Marie Doslálová.
Podle plánu se konaly třídní schůzky rodičů s pedagogickou
propagandou a plenární schůze s přednáškami.
- Výchova dítěte v rodině a spolupráce školy s rodinou, s.
Dostálová
- Dokument o nové koncepci a nové školské zákony, s. Dostálová
- Základní podmínky úspěšné rodinné výchovy, okresní školní
inspektor, dr. Jiří Nosterský.
Přednáška dětského lékaře a právníka se ne naší vinou
neuskutečnily.
Práce v pionýrské organizaci byla vcelku dobrá. Pionýrští
vedoucí projevovali zájem, výsledky odpovídali jejich úrovni.
Kladl se malý důraz na práci dětského aktivu. Z naší školy
bylo registrováno 10 jisker a 43 pionýrů. Úspěšně pracoval
oddíl modelářský, vedený příslušníky VÚ Topolná, oddíl se
zaměřením na ruční práce, vedený studentkou Hanou Dvořákovou,
kroužek sportovní, vedený Zd. Anderlou a oddíl Ivany
Hradilové, dělnice, která práce nezanechala ani po dobu
mateřské dovolené.
Činnost školní družiny nebyla zdaleka tak přitažlivá jako
v minulých letech. Jako klad lze hodnotit prohloubení
spolupráce s BSP z n. p. Fatra Napajedla vedenou s. Vlad.
Novákovou.
V tomto školním roce nabyla nemocnost žáků zvláště ve II.
Pololetí nebývalých rozměrů. Chřipka a příušnice postihly
téměř všechny žáky i učitelky, neštovice, angíny a dokonce 3
případy zápalu mozkových blan a 2 případy spály. U několika
žáků se vyskytly i dětské vši, proto byla nutná neustálá
kontrola. Nemocnost se projevila v počtu zameškaných hodin
3. tř. – 1539, 81 hod/ž.
5. tř. – 991, 55 h/ž
2. tř. – 967, 42 h/ž
4. tř. – 971, 40,5 h/ž
1. tř. – 728, 36 h/ž.

Školní stravování
Ve školní jídelně se stravovalo 50 žáků, pět učitelek a 1
uklizečka. Vedoucí školní jídelny se stala s. Velíšková.

Funkci vedoucí kuchyňky zastávala s. Irena Dujíčková a
kuchařky Marie Štěpaníková.
Považuji za nutné zmínit se i o letošních rozmarech počasí,
které nemalou měrou ovlivnilo školní práci. V lednu klesla
teplota hluboko pod normál a to mělo za následek třítýdenní
mimořádné prázdniny v důsledku maximálního šetření energií.
V provozu zůstala pouze ŠD.
V druhé polovině května a v červnu zase vystoupily teploty
vysoko nad normál a výuka ve třídách s okny k jihu byla pro
žáky i učitele nesmírně namáhavá.

Stav žáků
Stav žáků se během tohoto školního rok nezměnil:
Třída
1.
2.
3.
4.
5.

Chlapců
10
12
11
10
5
48

Dívek
10
11
8
14
13
56

Celkem
20
23
19
24
18
104

V Topolné dne 25. srpna 1979
Zapsala Marie Dostálová

ŠKOLNÍ ROK 1979 – 1980

Začátek a konec školního roku
Školní rok 1979/80 byl zahájen 4. září 1979 a ukončen 27.
června 1980.

Důležité události v obci
Největší událostí v obci bylo otevření nové trojtřídní
mateřské školy, na jejíž výstavbě se podíleli rodiče žáků,
společenské organizace, vojáci a občané.
Klíč od nové mateřské školy předal ředitelce.Zdeňce Lapčíkové
vedoucí odboru školství ONV s. PhDr. Jan Šimoník. Slavnosti se
zúčastnili zástupci ONV, OV, KSČ, stavebních podniků, podniků,
které se finančně podílely, zástupci okolních obcí, poslanci
MNV, předsedové společenských organizací, zástupci školy,

vojenské posádky, stálí pracovníci a občané. Žáci mateřské a
základní školy vystoupili s kulturními vložkami. Samozřejmě
vyhrávala Topolanka.
Dále se pokračovalo na výstavbě kulturního střediska
v Bůrovcích a ubytovacího zařízení pro místní vojenskou
posádku.
Obec důstojně oslavila 35. výročí osvobození naší vlasti
Sovětskou armádou. V předvečer 1. máje, v den výročí
osvobození obce, se konala pietní vzpomínka u pomníka padlých.
Večer ukončili vojáci ohňostrojem.
3. května složilo u pomníku padlých 19 pionýrů svůj slib.
Pionýrské šátky jim tentokrát vázali noví vojáci. Důležitost
akce podtrhly zvuky bojových výstřelů. Na návsi se konala
výstavka bojové techniky a vojenská přehlídka.
Zvýšená sportovní iniciativa a nadšení z celoročního období
příprav vyvrcholily v den místní spartakiády. Pro nepřízeň
počasí se konala v náhradním termínu za vynaložení značného
úsilí pořadatelů, především výboru SRPŠ při ZŠ, porozumění
cvičitelů, cvičenců a jejich rodičů. Občané shlédli skladbu
rodičů s dětmi, nejmladších žáků, mladších žákyň a žáků,
starších žákyň a žáků a skladbu žen. Aby mohli občané
shlédnout více vystoupení a bohatší celky vypomohli cvičitelé
a cvičenci ZDŠ Bílovice. Nejsilněji byla obsazena skladba žen,
které se sjely z Bílovic, Nedachlebic, Jalubí, St. Města.
Tak tělovýchovný svátek – spartakiáda – přispěl k vyjádření
mírových snah, k důstojným oslavám 35. výročí osvobození.
K některým zajímavostem z kooperačního JZD Bílovice. V kravíně
a vepříně se zaměstnáno nejvíce mladých lidí, především žen,
právě v Topolné.Otázka jednocení cukrovky je v obci
jednoduchou záležitostí, protože zájemců je více než je třeba.
Pěkných výnosů dosáhli ve sklizni okurek, úspěšná byla i
sklizeň malin. Neúspěšná je spolupráce mezi vedením JZD a
topolským MNV.

Akce školy
V den zahájení školního roku vyhrávala žákům na cestu do školy
od časného rána hudba z místního rozhlasu. Odjížděli žáci 6. –
9. roč. do ZDŠ v Bílovicích a žáci 1. třídy se svými rodiči se
scházeli na MNV. Tam byli před osmou hodinou přijati předsedou
MNV s. Metodějem Lapčíkem. Sbor pro občanské záležitosti tuto
pěknou akci připravil,stejně jako členky předaly dětem pěkné
upomínkové dárky. Přijetí se zúčastnila také třídní učitelka
Eva Mahdalová a ředitelka školy, které se prváčky odvedly do
školy.
Den armády oslavila škola zcela netradičně a to na hřišti TJ
Sokol, kde vojáci předvedli ukázky z vojenského výcviku.
V MČSP připravila knihovnice školy dvě úspěšné výstavky knih
s prodejem. Kulturní vystoupení v předvečer 7. listopadu

připravila s. uč. Eva Mahdalová a Ludmila Zelenková. Žáci
shlédli v místním kině povídkový film o V. I. Leninovi.
K výročí Února zavítali mezi žáky zástupci Lidových milicí
z n. p. Fatra Napajedla. Na veřejné schůzi předvedli žáci
k tomuto výročí kulturní vložku připravenou společně s vojáky.
Veřejná oslava MDŽ se poprvé konala v prostorách ZDŠ. Na
přípravě programu se podílely všechny vyučující základní i
mateřské školy.
V březnu zavítali do školy umělci z brněnské konzervatoře.
Jejich koncert, malovaná hudba, na žáky hluboce zapůsobil.
V Měsíci knihy uspořádala knihovnice, s. uč. Dáša Nováková,
další výstavku knih s prodejem.
26. března se konalo poprvé slavnostní rozloučení žáků
s vojáky končícími základní vojenskou službu v Topolné.
Všichni nastoupili i se svými veliteli před školou, vystřelili
poslední salon, zhodnotili svoji spolupráci se školou .Osobně
se s nimi rozloučil pedagogický sbor, ředitelka školy jim
poděkovala za vykonanou práci pro školu a pionýrskou
organizaci.
Na závěr Měsíce požární bezpečnosti se uskutečnila ve škole
beseda s místními požárníky ve škole.
V dubnu, Měsíci bezpečnosti na silnici se uskutečnila beseda
s příslušníky VB z Bílovic.
Školní rok byl ukončen v pátek 27. června za účasti předsedy
MNV s. Metoděje Lapčíka, místopředsedy s. Jana Žižky,
předsedkyně ŠKK ing. Lad. Schieblové a kronikáře obce s.
Jaroslava Hyánka v koutku revolučních tradic. Žákům byly
předány knižní odměny v ceně 1000 Kčs, řada čestných uznání a
to především za aktivitu a reprezentaci školy. Srdečné bylo
rozloučení se žáky 4. a 5. třídy jak před.MNV, tak řed. Školy.

Výchovně vzdělávací práce
Práce školy spočívala v plnění stanovených úkolů, jejichž
obsahem bylo:
1. Posilování socialistického charakteru školy
2. Zvyšování účinnosti vyučovacího procesu
3. Posilování pracovního a polytechnického charakteru školy
4. Prohlubování ideově politické odborné a pedagogické
přípravy učitelů
5. Zvyšování úrovně a účinnosti řízení a kontroly
6. Vytváření organizačních a materiálně technických
předpokladů k plnění současných a perspektivních úkolů
školy.
V tomto školním roce bylo na škole realizováno nové pojetí
výchovy a vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Úspěšný nástup nové
koncepce do praxe příznivě ovlivnila didakticko – metodická
příprava učitelů i vychovatelky ŠD, nově koncipované učebnice,
metodické příručky a učební pomůcky.

Na třídní schůzky rodičů byly zařazovány výchovné přednášky
podle vypracovaného plánu.
Trvalým úkolem bylo vedení žáků k šetrnému zacházení
s učebnicemi, učebními pomůckami, k udržování čistoty tříd a
ostatních prostor školy.
Významná výročí a památní dny byly vhodně využívány k motivaci
učiva, byly pravidelně upravovány nástěnky ve třídách i na
chodbě školy.
Řádně byl s. uč. Zelenkovou distribuován žákovský list, který
byl náležitě využíván ve vyučování.
Žáci byli vedeni k četbě knih, pravidelné návštěvě školní
knihovny a místní lidové knihovny.
Dobrá byla účast žáků na brigádách při úpravě okolí školy, na
mateřské škole a v Bůrovcích. Celkem odpracovali 332 hodin,
což je 2 hod na žáka. Zhoršil se zájem o sběr starého papíru.
Výsledek byl 1950 kg, což je asi 17 kg na žáka.
Celý školní rok byl bohatý na sportovní činnost. V dubnu se
zúčastnili žáci okrskového a okresního kola běhu Mladé fronty
a Smeny. V okrskovém kole v Bílovicích se umístila žákyně 5.
třídy Blanka Dovrtělová na I. Místě a Radek Otáhal, rovněž žák
5. roč., na II. místě. V okresním kole obsadila Blanka pěkné
III. Místo.
První místo v okrese získala další skupina žáků 4. a 5. roč.
ve složení Marie Slováčková, Magda Kovářová a Roman Parobek,
která soutěžila ve dvou kolech ve znalostech v dopravní
výchově. Vedle diplomů, drobných osobních cen, získali jako
hlavní cenu stran.
Uskutečnilo se zimní a letní branné cvičení ve spolupráci s VÚ
a VO SSM Topolná. Žáci se zúčastnili turnaje v kopané a
obsadili II. místo.
Vyvrcholením sportovní činnosti byla místní a okresní
spartakiáda.
S. učitelka nacvičila skladbu s nejmladšími žáky 1. a 2.
ročníku, s. uč. Daníčková s mladšími žákyněmi a s.uč. Nowaková
s mladšími žáky.
Vyučující se pravidelně zúčastňovaly akcí pořádaných OPS v Uh.
Hradišti, metodickým sdružením v rámci okrsku Bílovice.
V plné míře byla vyučujícími využívána pomoc Okresní
pedagogicko psychologické poradny v případech problémových
žáků.
Vyučující s. Zelenková, Daníčková a Dostálová dokončily
dvouletý studijní útvar ke světonázorové a ateistické výchově.
S. Arvajová zatím zařazena nebyla.
Přípravu na novou koncepci na I. stupni ukončila s. Zelenková
a Mahdalová, pro 4. roč. vychovatelka s. Arvajová.
S přípravou na II. stupeň začala pro pracovní vyučování s.
Zelenková, pro dějepis s. Nowaková a Dostálová, pro ruštinu
s.Nowaková.
Dálkově studující s. Nowaková splnila všechny předepsané
zkoušky posledního ročníku dálkového studia a vykonala po
měsíčním studijním volnu první část státní závěrečné zkoušky.

Ve třetím ročníku dálkového studia pokračovala s. Mahdalová,
ale studium jí bylo ukončeno pro nesplnění předepsaných
zkoušek. Bylo jí fakultou doporučeno studovat od prvního
ročníku znovu, odborem školství jí bylo navrženo doplnit
vzdělání studiem vychovatelství. Zatím se nerozhodla.
Všechny vyučující odebíraly denní, odborný a stranický tisk.
Plynulá práce ve třídách byla ztěžována studijními povinnostmi
s. Nowakové a Mahdalové, delší i kratší nemocností vyučujících
a paragrafy s. Nowakové. Mnoho hodin bylo odsuplováno
vyučujícími jak placeně, tak neplaceně. V prvním ročníku
zastupovala krátkou dobu soudružka Olga Němcová a s. učitelka
M. Hyánková, která rovněž zastupovala v pátém ročníku.
Ředitelka splnila hospitační povinnost u vyučujících i
vychovatelky ŠD a neshledala žádných závažných nedostatků.
Ve dnech 30. května, 2., 3., 5. a 6. června 1980 vykonala na
škole inspekci okresní školní inspektorka s. Jaroslava
Rýdlová. Celkovou inspekcí prověřovala úroveň učebně výchovné
práce školy a řídící práci ředitelky školy. V závěru svého
protokolu konstatovala, že práce školy je na dobré úrovni, že
se daří úspěšně realizovat nové pojetí výuky a vyučující jsou
vedeny k uplatňování progresivních metod práce.
Výsledky ve spartakiádní činnosti, mimotřídní a mimoškolní
práce byla ohodnocena u všech pracovníků jak slovně, tak
finančně.
K 19. 12. 1979 byla provedena na škole inventarizace. Závady
nebyly shledány.

Kádrové změny
Mateřskou dovolenou si o další rok prodloužila s. Němcová. Na
vlastní žádost byla přeložena na ZDŠ do Bílovic vychovatelka
s. Marášková. K tomuto rozhodnutí přistoupila z rodinných
důvodů – lepší autobusové spojení, malé děti. Na stejnou školu
byla přeložena i s. Jiřina Ondrová, protože ukončila studium
pro II. stupeň a má zájem také na druhém stupni vyučovat.
Z rodinných důvodů byla také přeložena na Olomoucko s. Alena
Nowotná, která se o prázdninách provdala a přestěhovala se za
manželem do Olomouce. S. Bršlicová, Kopecká, se přestěhovala k
rodičům do Hostějova, protože bude pracovat jako vychovatelka
ŠD na ZDŠ ve Zlechově a manžel pracuje jako zahradník na zámku
v Buchlovicích.
Na školu byly nově ustanoveny soudružky učitelky Eva
Mahdalová, Dáša Nowaková a vychovatelka ŠD Eva Flekačová.
Eva Mahdalová se narodila 29. května 1956 ve Velkém Ořechově,
okres Gottwaldov, kde nastoupila i ukončila školní docházku.
Oba rodiče jsou zaměstnáni v n. p. Mesit v Uh. Hradišti. Otec
jako technolog a matka jako dělnice. Má bratra Jaromíra, který
pracuje ve výpočetním středisku v Gottwaldově. Provdala se
v červnu 1979 za Milana Mahdala z Bystřice pod Lopeníkem,
který pracuje v n. p. Chemont Brno a je kandidátem strany.

Jmenová studovala na gymnáziu J. A. Komenského v Uh. Brodě. Po
maturitě se hlásila k dennímu studiu na ped. fakultě, ale
nebyla přijata. Byla umístěna OŠ jak nekvalifikovaná učitelka
na ZDŠ ve Štítné nad Vláří, později na ZDŠ v Prakšicích.
Od škol. roku 1979/80 byla přeložena na naši školu. Vyučovala
v 1. ročníku a dálkově studovala na PF UJEP v Brně a to ve 3.
ročníku. Pro nesplnění studijních povinností jí bylo studium
fakultou předčasně ukončeno. 20. června nastoupila mateřskou
dovolenou, v srpnu 1980 se jí narodil syn Milan. Bydlí na
sedmibytovce v Topolné.
Dáša Nowaková se narodila 15.l2. 1946 v Bratislavě, pochází
z dělnické rodiny. Vystudovala SPŠ strojní v Bratislavě.
V roce 1963 se s rodiči přestěhovala do Karviné, kde také
maturovala. V roce 1965 se provdala, má 3 dcery a malého syna.
Manžel je příslušník ČSLA, působí v Uh.Hradišti.
Od září 1967 pracuje jako nekvalifikovaná učitelka, od roku
1975 studuje dálkově na PF UJEP v Brně, obor ruština –
dějepis. V červnu vykonala první část státní zkoušky.O
prázdninách pracovala na diplomové práci. Od 1. 9. 1980 bude
působit na ZDŠ Ostrožská Nová Ves.
Eva Arvajová se narodila 4. února 1960, bydlila s rodiči a o
tři roky mladším bratrem v Uh. Hradišti. Dvakrát se marně
pokoušela o přijetí na PF UJEP v Brně. Byla přijata teprve
potřetí a to na dálkové studium 1. -4. ročníku. V dubnu 1980
se provdala. Manžel Jan studuje SPŠ strojní v Gottwaldově.
Na škole pracovala jako vychovatelka ŠD, zastávala funkci
skupinové vedoucí PO SSM. Od 1. 9. 1980 bude působit jako
vychovatelka na ZDŠ v Uh. Brodě.

Přidělení tříd
1. třída – s. uč. Eva Mahdalová
2. třída – s. uč. Lidmila Zelenková
3. třída – s. uč. Zdeňka Daníčková
4. třída – s. uč. Marie Dostálová
5. třída – s. uč. Dáša Nowaková
Vychovatelka ŠD Eva Flekačová, Arvajová.

Správní zaměstnanci
Funkci školníka vykonával topič – údržbář nové mateřské školy,
Antonín Foltýn. S. Drahomíra Prajková a s. Anna Gajdošíková
vykonávaly funkci uklízeček.
Zpočátku školního roku byla dlouhodobě nemocná s. Gajdošíková,
v průběhu roku a po celou dobu prázdnin s. Prajková.

Výbor SRPŠ
Činnost výboru SRPŠ lze hodnotit velmi dobře, hlavně na úseku
materiální pomoci. Všechny plánované akce – ples rodičů, Den
učitelů, Den dětí byly dobře připraveny i uskutečnění lze
hodnotit velmi dobře, hlavně na úseku materiální pomoci.
Všechny plánované akce – ples rodičů, Den učitelů, Den dětí
byly dobře připraveny i uskutečněny. Na pravidelných schůzkách
výboru byly řešeny stávající problémy školy, sledován prospěch
i chování žáků.
Funkci předsedy zastával s. Jan Šlajferčík, místopředsedy s.
Josef Vašťák, pokladníka s. Svat. Parobek, zapisovatelky.
Jar.Sladká. Dalšími členy byli ss. Marie Kovářová, Zdeňka
Horňáková, Anna Podlasová, Lad. Nagy, Frant. Lapčík, Ant.
Bečica, Stanislav Nedbálek, Marie Dostálová a Alois Mikulášek,
který v květnu tragicky zahynul.
Výbor SRPŠ věnoval žákům divadelní představení
v gottwaldovském Divadle pracujících Čertovy námluvy. V lednu
se uskutečnila na plenární schůzi přednáška dětského lékaře
MuDr. St. Štěničky na téma Nejčastější dětské choroby. Na
zakoupení knih pro odměny žáků věnoval 1000 Kčs. Na samém
závěru školního roku připravili pro žáky velký táborák na
hřišti TJ Sokol.
V březnu zemřel otec žáka 1. třídy Miroslava Mlýnka Antonín
Mlýnek ve věku 38 let.V květnu zemřel otec žákyně Evy
Mikuláškové Alois Mikulášek ve věku 33 let. Několik dní na to
zemřel náhle náš topič, dlouholetý sezonní zaměstnanec školy,
s. Ladislav Čechmánek ve věku 71 let.

PO SSM
Řídící práce pionýrské skupiny trpěla nedostatkem zkušených
pionýrských vedoucích. Oddíly vedly vlastně instruktorky.
V počáteční práci se projevila nezkušenost skupinové vedoucí
s. Arvajové. Nepracoval dobře ani kolektiv vedoucích, ani
skupinová rada. To se projevilo hlavně při organizování slibu
jisker a pionýrů. Neuskutečnil se ani předepsaný počet
pionýrských shromáždění. Podle výsledků nejlépe pracoval oddíl
třetí třídy, vedený studentkami Táňou Hlaváčovou a Lad.
Dovrtělovou. Obě vedoucí obdržely čestná uznání od ředitelství
školy.
Za jednu z nejzdařilejších akcí skupiny patřil karneval, který
byl pěkným zakončením Mezinárodního roku dítěte.
Žáci 6. – 9. ročníku přišli k pionýr. skupině Bílovice.

Školní družina
Školní družina pracovala velmi dobře, zájem žáků se podstatně
zlepšil. Pěkně se rozvíjela práce ve výchovách díky vztahu s.

Evy Arvajové. Snažila se připravovat pro děti zajímavou
činnost, úroveň měla stále stoupající tendenci.
Velmi pěkně se rozvíjela družba s BSP s. Lad. Novákové z n. p.
Fatra. Při příležitosti oslavy MDŽ zavítaly děti do závodu
s kult. vložkou a drobnými dárky. Při příležitosti ukončení
škol. roku a Dne dětí zavítaly soudružky mezi děti. Bylo to
pěkné a srdečné setkání.

Zdravotní stav žáků
Během školního roku se projevovaly u žáků běžná dětská
onemocnění z nachlazení a některé dětské infekční choroby. Je
zajímavé, že již druhým rokem pozorujeme stále stejné třídy
s nejvyšší a nejnižší nemocností. Nejméně zameškaných hodin
s průměrem na žáka 18,6 měla druhá třída, nejvíce, s průměrem
na žáka 61 měla čtvrtá třída.

Školní družina
Ve školní jídelně se stravovalo 55 žáků, nejvíce z první a
čtvrté třídy, nejméně ze 3. třídy, všichni pedagogičtí
pracovníci pracovníci a jedna školce, která školní jídelně
vypomáhala s umýváním nádobí po celé dva roky. Obsazení
pracovnic se nezměnilo.

Exkurze, výlety
Žáci prvního, druhého a třetího ročníku navštívili JZD,
zahradnictví, sušárnu a granulárnu v obci, žáci 4. a 5.
ročníku n. p. Fatra a Sláviamotor v Napajedlích.
První a druhá třída si naplánovala výlet do zámku a zoologické
zahrady Lešná, ostatní třídy Moravského krasu a Brněnskou
přehradu, do brněnské ZOO.
Pro doplnění výuky přírodovědy navštívila čtvrtá třída
společně s okolními čtvrtými třídami planetárium M. Koperníka
v Brně.

Náboženství
Ze 115 žáků školy navštěvovalo výuku náboženství 42 žáků, čímž
se procento přihlášených opět snížilo.

Stav žáků
chlapců dívek
1. tř. 17
13

celkem ŠD
30
11

ŠJ
15

PO SSM
11

náb.
-

LŠU
-

2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
celkem

10
12
11
10
60

11
9
8
14
55

21
21
19
24
115

5
3
10
2
31

10
7
12
11
55

9
13
15
13
61

10
14
8
10
42

5
1
2
8

Stav žáků se během školního roku nezměnil.
V Topolné 22. srpna 1980
Zapsala Marie Dostálová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ROK 1980 – 1981
Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 1980 tradičně ve
spolupráci s hudbou Topolankou, Sborem pro občanské
záležitosti a MNV. K žákům, shromážděným před školou
promluvila ředitelka školy a předseda VO KSČ. Bohumil Kopp.

Důležité události v obci
Největší událostí bylo otevření kulturního střediska
v Bůrovcích. Toto pěkné zařízení bylo vybudováno společnými
silami občanů.
Slavnostně proběhly volby do zastupitelských orgánů, které se
konaly 5. a 6. června 1981. Umístění volební místnosti bylo
plánováno do prostorů staré školy, ale protože plánované
otevření nových kasáren se oddálilo, konaly se volby
v zasedací místnosti MNV. Bylo zvoleno 42 poslanců, jejichž
věkový průměr je velmi nízký. Předsedou MNV byl opět zvolen s.
Metoděj Lapčík, tajemníkem s. Petr Otáhal, místopředseda znovu
s. Jan Žižka, předsedkyní ŠKK s. Jiřina Ondrová.

Akce školy
Tento školní rok byly pořádány všechny akce školy ve znamení
velkých celospolečenských událostí:
- VI. sjezd KSČ
- 60. výročí KSČ
- volby do zastupitelských orgánů
Mezi akce, které byly největší, patří veřejná oslava MDŽ,
která se konala ve škole. Přišlo hodně návštěvníků a prostory
opět nestačily. Další velkou akcí byla oslava Mezinárodního
dne dětí, které se poprvé konala v nových prostorách
kulturního střediska v Bůrovcích. Probíhala ve znamení
karnevalu. O pěkný úvod se postaral národopisný soubor
Radovánek ze ZDŠ Napajedla, který vedla s. učitelka Věra
Holubová.

Vyučující připravily se žáky kulturní vložky a recitační pásma
- k ukončení MČSP
- k 33. výročí Února
- při příležitosti přijetí vybraných žen u předsedy MNV
- při předávání občanských průkazů
- v předvečer 1. máje
- na veřejné předvolební schůzi
- při příležitosti otevírání kulturního střediska
v Bůrovcích.
Uskutečnila se dvě branná cvičení. Zimní připravili pro žáky
svazáci a konalo se v Bůrovcích, letní připravila s.
vychovatelka se všemi vyučujícími.
Zvýšila se také pracovní aktivita. Žáci sbírali na podzim
jablka v Bůrovcích, v dubnu se všichni žáci i s vyučujícími
zúčastnili směn Národní fronty a odpracovali celkem 499 hodin
na úpravě okolí školy, školního dvorku a okolí koupaliště,
nasbírali 1900 kg starého papíru a získali tak částku 1520
Kčs.
Pionýrská skupina pracovala pod vedením skupinové vedoucí s.
Mileny Raichelové, skup. ved. na ZDŠ Bílovice. Slib jisker i
pionýrů se konal 9. května v zasedací místnosti MNV, za
přítomnosti rodičů, sboru pro občanské záležitosti, předsedy
MNV a ředitelky školy.
Na závěr Měsíce požární bezpečnosti se uskutečnila pěkná akce
na požární zbrojnici – školení, praktická ukázka, přehlídka
techniky.
Žáci 4. ročníku prošli přípravou k získání průkazu mladého
cyklisty. Za přítomnosti příslušníka VB byly průkazy předány
18 žákům, kteří úspěšně provedli zkušební test. Dále se
zúčastnili branného závodu o Partyzánský samopal
v Bílovicích,plaveckých závodů v Uh. Hradišti.
Všichni žáci školy se zapojili do akce Zlatá zebra, výtvarné
soutěže Děti, mír a umění a Vojáci našim dětem.

Učitelský sbor
K 1. září 1980 byly na naší škole tyto změny. Na vlastní
žádost byla přeložena s. uč. Zdeňka Daníčková na 5. ZDŠ v Uh.
Hradišti, s. Eva Flekačová, Arvajová, vychovatelka byla
přeložena na 3. ZDŠ do Uh.Brodu a s. Dáša Nowakována ZDŠ
v Ostrožské Nové Vsi.
Na naší škole začal pracovat učitelský sbor v následujícím
složení.
1. třída – s. uč. Olga Němcová, která se vrátila z mateřské
dovolené
2. třída – s. uč. Lidmila Zelenková, která si druhou třídu
zopakovala
3. třída – s. uč. Anna Volasová, která přišla ze ZDŠ
Ostrožská Nová Ves. Narodila se 7. 2. 1956 v Uh.

Hradišti. Bydlela s rodiči a se stejně starou sestrou
v Mařaticích. Absolvovala Střední ekonomickou školu a
začala učit jako neaprobovaná učitelka v Osvětimanech.
Provdala se za Aloise Volase, vedoucího účtárny ČSAD
v Uh. Hradišti. V r. 1978 se jí narodil syn Libor. Po
skončení mateřské dovolené krátce učila v Ostr. N. Vsi.
Studuje pátý ročník PF UJEP v Brně obor učitelství pro 1.
– 4. ročník a výtvarnou výchovu.
4. třída – s. řed. Marie Dostálová, která si rovněž čtvrtou
třídu zopakovala.
Do školní družiny nastoupila s. Ludmila Vojvdíková. Byla k nám
přeložena ze ZDŠ Bílovice. Narodila se 1. března 1947 v Uh.
Hradišti. Vyrůstala u své tety v Mařaticích, protože její
matka byla vážně nemocná.Provdala se za Augustina Vojvodíka,
kolníka – údržbáře na 3. ZDŠ v Uh. Hradišti. Má dvě dcery,
desetiletou Renatu a pětiletou Danu. V tomto školním roce
studovat na Pedagogické škole v Přerově obor vychovatelství.
Je totiž absolventkou SVVŠ. Po maturitě pracovala jako
telefonistka na poště, od roku 1978 pracuje ve školství.
Nastoupila jako vychovatelka na 4. ZDŠ v Uh. Hradišti, v roce
1979 byla přeložena na ZDŠ Bílovice.

Správní zaměstnanci
Složení správních zaměstnanců se od minulého školního roku
nezměnilo:
školník – Antonín Foltýn
Uklízečky – Anna Gajdošíková a Drahoslava Prajková, která
jubilovala. V srpnu 1980 měla za sebou 25 let v zaměstnání,
z toho 15 let ve školství.
Na škole pracoval jako sezonní topič s. Alois Přikryl,
důchodce,který se narodil 25. 8. 1913. Žije osaměle v pěkném
rodinném domě, žena mu před pěti lety zemřela. Neměl zameškaný
ani jediný den.

Výbor SRPŠ
Výbor SRPŠ pracoval ve stejném složení jako loni. Pravidelně
se kously výborové schůze, uskutečnila se dně plurární
zasedání s odbornými přednáškami. Vysokou úroveň měla
přednáška s. Marie Křivdové, okresní školní inspektorky, která
hovořila o ateistické výchově.

Zdravotní stav žáků
Na škole se objevila u některých dětí ve vlasech veš dětská.
Tito žáci byli hlášeni Okresní hygienické stanici, která

vydávala letáčky k ošetření hlavy. Vyučující pravidelně dětem
vlasy prohlížely a podávaly zprávy rodičům.

Školní stravování
Ve školním stravování došlo k podstatným změnám. Odchodem
mateřské školy ze školy, odešla i školní kuchyně. Obědy jsou
dováženy a vydávány s. Annou Podlasovou v rekonstruovaných
prostorách školní jídelny. Vypomáhají opět 2 hodiny denně
uklízečky s umýváním nádobí.

Školní výlety, exkurze
První a druhý ročník byl na společném výletě v Bojkovicích a
Luhačovicích, třetí a čtvrtá třída v Bratislavě. Oba výlety
byly velmi vydařené.
V listopadu se zúčastnila exkurze do planetária Mikuláše
Koperníka v Brně.

Náboženství
Procento žáků přihlášených do náboženství činilo na počátku
školního roku 44 %, během roku 1 žákyni rodiče odhlásili,
snížilo se procento na 43 %.

Jiné události ve škole
Postoupením nové koncepce na 2. stupeň, snížil se naší škole
počet tříd na čtyři. Dvě prázdné učebny byly pronajaty na
několik let ZDŠ Napajedla. Na škole se s námi učilo, pracovalo
a stravovalo 60 žáků druhých tříd. Přivážel je zvláštní
autobus, vyučovaly ss. učitelky Jaroslava Kouřilová a Jaruška
Jordová ze ZDŠ Napajedla. Spolupráce byla vcelku dobrá.

Stav žáků

1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
celkem

chlapců
14
17
10
12
53

dívek
11
13
10
9
43

celkem
25
30
20
21
96

ŠD
9
10
6
4
29

ŠJ
11
19
11
10
51

PO SSM
12
12
13
10
47

LŠU
5
3
3
11

Náb.
9
10
13
42

Stav žáků během školního roku se změnil. V 1. ročníku
onemocněla dlouhodobě Martina Ptáčková a školní docházka jí
byla odložena.
V Topolné dne 25. června 1981
zapsala Marie Dostálová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ROK 1981 – 1982

Počátek a konec školního roku
Školní rok 1981 – 1982 byl zahájen 1. září 1981 a ukončen 30.
června 1982 a to za účasti představitelů obce – zástupců MNV,
VO KSČ, SOZ, SRPŠ, ŠKK a rodičů.

Události v obci
Ke všem významným událostem proběhly důstojné oslavy. Tradičně
se nejvíce občanů zúčastňuje lampiónových průvodů v předvečer
VŘSR a výročí osvobození obce 31. 4.
Ke Dni armády byly dány do užívání vojenské posádky nové
kasárny. Je to moderní budova s tělocvičnou, společenskou
místností, jídelnou a vším potřebným.
Budova staré školy byly vymalována a dána k dispozici složkám
NF. Činnost v jejich prostorách však zahájilo pouze klubové
zařízení a český svaz zahrádkářů.
Usilovně se v obci pokračovalo na dokončovacích pracích
v Bůrovcích,v okolí mateřské školy, budování chodníků směrem
Bílovice – Napajedla.
28. května postihla obec silná průtrž mračen a to mělo za
následek povodeň, která nejvíce postihla část Padělky
k Bílovicím a naši školu. Po půlhodinovém dešti se valila
širokým proudem od vodárny kalná voda z řepného pole.
Voda natekla okny do sklepních prostor školy, zaplavila lidem
sklepy i byty. Celou noc se pracovalo na čerpání vody ze
sklepů. Ve škole zasedal povodňový štáb obce. Kolem 11,00 hod.
sem přijel předseda ONV s. ing. Zdeněk Lapčík, předseda OV KSČ
s. ing. Vincenc Gajdošík, místopředsedkyně ONV s. Františka
Malinová a další. Přijely četné požární sbory z našeho okresu.
Práce na odstraňování následků pokračovaly celu sobotu. Ze
sklepů školy bylo odčerpáno asi 50 000 l vody. V tělocvičně
musely být vytrhány parkety, protože se pod ně voda rovněž
dostala. Z uhelny bylo vyvezeno asi 200 q koksu. V kotelně,
kde bylo vody nejvíce, byla zaplavena vedle kotla čerpadla a
motorky.
V pátek 25. června se pohroma zopakovala. Tentokrát se voda do
sklepa díky vyvezenému uhlí a vyčištěnému odpadnímu kanálu

nedostala. Občané na Padělkách byli postiženi znovu. Tentokrát
byla okamžitě členy výboru SRPŠ postavena kolem školy betonová
zídka a za učitelskou bytovkou vyhlouben příkop, který měl
ještě třikrát možnost ukázat, že je toto provizorní řešení
velmi užitečné. Zachycoval za menší pomoci, všechnu vodu,
která již netekla po cestě, ale dostala se do kanalizace.

Akce školy, výchovně vzdělávací práce
V uplynulém školním roce jsme se zaměřili na plnění úkolů
v prohlubování komplexního přístupu k výchově a vzdělání, ve
zvyšování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávacího
procesu.
Školní rok byl ve znamení tvořivé aplikace sjezdových
materiálů a využíváno všech významných výročí a událostí.
Aktivně jsme se zúčastnili oslavy Dne armády v místních
kasárnách, oslavy VŘSR, veřejných schůzí KSČ, ukončení MČSP.
Při příležitosti oslavy Vítězného února složily jiskřičky svůj
slib před členy lidových milicí z n. p. Fatra Napajedla.
Oslava MDŽ proběhla opět ve škole, tentokrát v prostorách
školní družiny. Slib pionýrů se konal v den konání vojenské
přísahy v obci. Byla to pěkná akce za účasti mnoha občanů,
rodičů pionýrů a vojáků, hudby Topolanky a četných hostů.
Mezi největší akci školy lze počítat oslavu Mezinárodního dne
dětí. Půldruhé hodiny trvající program připravily učitelky
mateřské a naší školy se všemi žáky. Velký průvod do Bůrovců
doprovázela Topolanka. Za pěkného nedělního odpoledne zhlédlo
program dětí mnoho občanů. O zpestření odpoledne se postarali
vojáci, svazarmovci, nově svaz chovatelů a myslivců, kteří
připravili výstavky. O výborné ozvučení celého prostoru se
postarali zaměstnanci vysílačky.
Na závěr Měsíce požární bezpečnosti se uskutečnila v požární
zbrojnici srdečná beseda s požárníky a členy komise ochrany
veřejného pořádku.
Dopravní výchova byla rozvíjena při všech příležitostech. 17
žáků získalo průkaz mladého cyklisty.
Žáci byli vedeni k ochraně přírody a životního prostředí
vůbec. Zúčastňovali se brigád, na kterých odpracovali 441
hodin, vyučující 41 hodin, nasbírali 1600 kg starého papíru.
Za výtěžek byl zakoupen stůl pro stolní tenis, odeslána částka
na fond solidarity.
Po celý školní rok se rozvíjela sportovní činnost. Žáci se
dobře umístili v hrách atletické všestrannosti v Uh. Hradišti,
v Partyzánském samopalu v Bílovicích, žáci 3. roč. ukončili
základní plavecký výcvik. Dobrou úroveň mělo zimní a letní
branné cvičení. Velký zájem byl o pohybové hry,které vedla s.
uč. Zelenková. Pracovaly dvě skupiny stolního tenisu.
V estetické výchově se prolínaly všechny složka výuky a
výchovy. Žáci byli vedeni k vhodnému výběru četby, zvýšil se

zájem o školní knihovnu, ve 3. a 4. ročníku byly zavedeny
čtenářské deníky.
Žáci se zúčastnili divadelních představení ve Slováckém
divadle a v Divadle pracujících v Gottwaldově.
Všechny vyučující se svědomitě zúčastňovaly akcí pořádaných
okresním pedagogickým střediskem, pokračovaly v dalším
vzdělávání.
S uč. Němcová ukončila školení hudební výchovy pro II. stupeň,
s. uč. Zelenková školení chemie a dílen pro 7. ročník.
Pravidelně se zúčastňovala akcí po vychovatelky s. Samsonková.
Všechny vyučující se zúčastnily besedy s vyučujícími 5.
ročníku ZDŠ Bílovice a dnů pedagogické tvořivosti, které se
konaly o jarních prázdninách na základní škole v Mařaticích.
V říjnu ukončila dálkové studium na pedagogické fakultě s.
Volasová a stala se kvalifikovanou učitelkou I. stupně.
Ideologicko politické vzdělávání ukončily s. uč. Němcová,
Zelenková, Volasová, Vápeníková, Samsounková. S. Dostálová
pracovala jako instruktorka. Všechny se více či méně
zapojovaly do mimotřídního, mimoškolního či veřejného života.
Plynulá práce v 1. ročníku byla ztěžována častou nepřítomností
s. uč. Němcové z důvodu péče o dítě. Její nepřítomnost musela
být odsuplována vyučujícími.
Po dobu nepřítomnosti s. uč. Volasové v měsíci září a říjnu ji
zastupovala s. uč. Květoslava Sklenářová. Po nástupu na
mateřskou dovolenou ji v květnu a červnu zastupovala s.
učitelka Jana Vápeníková.

Kádrové změny
Mateřskou dovolenou nejméně na dva roky nastoupila s. uč. Anna
Volasová. Ze školy byla přeložena na III. ZDŠ v Uh. Hradišti
vychovatelka s. Ludmila Vojvodíková. Na její místo nastoupila
s. Eva Samsonková. Byla přeložena na vlastní žádost ze ZŠ
Nedakonice. Narodila se 10. 4. 1958 v Uh. Hradišti, kde
ukončila základní školu a maturovala na gymnáziu. Otec, ing.
strojař, pracuje n. p. Let Kunovice, matka – švadlena, pracuje
ve VD Slovač v Uh. Hradišti. V roce 1980 se provdala za
Vladimíra Samsonka z Březolup, který pracuje jako mistr
odborného výcviku u pozemních staveb v Otrokovicích. Opravují
si rodinný domek v Březolupech, kde také bydlí. S.
vychovatelka ukončila v červnu 1981 studium na střední ped.
škole obor vychovatelství.
Dva měsíce pracovala na škole jako zástup s. uč. Jana
Vápeníková. Narodila se 6. 7. 1940 v Brně, manžela si vzala
z Bzové na brodsku.
Dlouho působili oba ve Velešíně na Česko Krumlovsku. S. uč.
zastávala funkci zástupkyně ředitele, manžel jako strojní
inženýr pracoval v místním závodě. Na jeho přání se
přestěhovali v dubnu letošního roku do Uh. Hradiště. Manžel

nyní pracuje v n. p. Mesit, s. uč. nastoupila u nás. Po
prázdninách nastoupí na 5. ZDŠ v Uh. Hradišti. Má dva syny.
Jeden studuje na vysoké škole strojnické, druhý byl přijat na
strojní průmyslovku.

Přidělení tříd
1. třída – s. uč. Olga Němcová
2. třída – s. uč. Lidmila Zelenková
3. třída – s. uč. Anna Volasová
Květoslava Sklenářová
Jana Vápeníková
4. třída – s. řed. Marie Dostálová
Vychovatelka s. Eva Samsonková

Správní zaměstnanci
Školník – údržbář s. Antonín Foltýn, sezónní topič . Alois
Přikryl, uklízečky s. Anna Gajdošíková a s. Drahoslava
Prajková. Obě byly v průběhu školního roku delší dobu práce
neschopné.
Vzhledem k pracovnímu úrazu s. Gajdošíkové a několika úrazům
žáků bylo provedeno důkladné školení o bezpečnosti práce,
zpřísněny dozory a péče o žáky ve školní družině.

Výbor SRPŠ
Činnost SRPŠ spočívala v materielní pomoci škole. Zajistili
pro žáky průpisové fólie, obaly na sešity, zásobníky písmen
pro 1. třídu, opravu žíněnek. Velkou činnost vyvíjel výbor při
odstraňování následků povodně.
Dále výbor zajistil pro žáky návštěvu divadelního představení
v Gottwaldově, pěkný dětský den v kulturním zařízení
v Bůrovcích a táborák na závěr školního roku.
Pravidelně se konaly schůze výboru, uskutečnila se dvě
plenární zasedání a dvě odborné přednášky.
Byla navázána úzká spolupráce s místní složkou ČČK. Členky
připravily pro žáky odbornou instruktáž a program na dětský
den.

Pionýrská organizace
Práce pionýrské skupiny se zlepšila. Byl navázán užší kontakt
se skupinovou vedoucí s. Ludmilou Poláškovou, která pracuje
při ZDŠ Bílovice. Styk udržovala s. Samsonková a s. Dostálová.
Velmi dobře byl připraven a proběhl pionýrský slib,

uskutečňovaly se pravidelné schůzky kolektivu vedoucích,
návštěvy v pionýrských oddílech.
Ještě více se rozvinula spolupráce s vojenskou posádkou.
Proběhly pěkné akce ke Dni pionýrů a ke Dni armády.
Pionýři naší skupiny se zúčastňovali skupinových shromáždění
v Bílovicích.

Zdravotní stav žáků
Již několik let sledovaná absence žáků ukazuje, že nejméně
bývají nemocní žáci 2. třídy, nejvíce žáci 3. třídy a 4.
třídy. Pravděpodobně to způsobuje plavecký výcvik v zimních
měsících a malá otužilost žáků.
Ve školní družině se staly dva úrazy. Barbara Buryánková si
zlomila ruku pádem ze židle a stejnou příčinu mělo namožení
ruky Petry Burešové. V obou případech zavinili úraz spolužáci.
Pádem ze schodu si způsobila pohmoždění nohy uklízečka s. Anna
Gajdošíková.

Školní stravování
Ve školní jídelně se stravovalo kolem 60 žáků a všechny
pedagogické pracovnice. Úroveň připravovaných jídel je slabá.
Nestravovali se žáci z Napajedel.
Přesnídávky odebíralo po celý rok kolem 100 žáků. Dvakrát
týdně měli žáci mléko, dvakrát smetanový krém a jedenkrát
čokoládu. O zajišťování se stará vedoucí Jednoty s. Karel
Mašek a s. Dostálová.

Školní výlety a exkurze
První a druhá třída byla na výletě v Kroměříži, třetí a čtvrtý
ročník na turistickém výletě v lesích okolo Topolné. Žáci 4.
ročníku navštívili planetárium v Brně.

Náboženství
Procento žáků přihlášených do náboženství kleslo na 39 %.
Během roku se snížit nepodařilo.

Jiné
Do školy dojíždělo 70 žáků z Napajedel. Vyučovaly je s. uč.
Marie Halášková a Michaela Andělová, obě z Napajedel. Hodně
dobrých rad a pomůcek poskytovala s. uč. Halášková, okresní
metodička pro JČ v 1. a 2. roč. na okrese Gottwaldov.

Stav žáků

1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
celkem

chlapců
12
16
16
9
53

dívek
10
10
13
11
44

celkem
22
21
29
20
97

ŠD
5
9
8
4
26

ŠJ
7
16
23
14
60

PO
14
9
16
14
52

Náb.
15
9
7
31

LŠU
2
4
3
9

Jeden žák odešel v září do zvláštní školy v Uh. Hradišti –
Robert Kotásek, v listopadu přišel žák Petr Lapka do 2. třídy.
V přijímacím řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků uspěla
a byla přijata žákyně 2. ročníku Barbara Buryánková, do školy
s rozšířenou sportovní výukou byly přijaty žákyně 4. ročníku
Ludmila Lapčíková a Markéta Sklenářová. Rodiče Markéty se
rozhodli, že tam dcera nenastoupí a bude navštěvovat 5. třídu
v Bílovicích.
V Topolné dne 23. srpna 1982
zapsala Marie Dostálová

Školní 1982 - 83

Počátek a konec škol. roku
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1982 tradičné
v koutku revolučních tradic za účasti zástupců MNV, VO KSČ, MV
NF, ŠKK a SRPŠ, rodičů především žáků prvního ročníku. Ti se
po vyslechnutí projevu ministra školství Milana Vondrušky
odebrali na MNV, kde byli přijati místopředsedou s. Janem
Žiškou, zastupujícím nemocného předsedu s. Metoděje Lapčíka, a
členkami sboru pro občanské záležitosti, které jim předaly
upomínkové dárky.
Ukončení školního roku se uskutečnilo 30. června rovněž
v koutku revolučních tradic za přítomnosti předsedy MNV s.
Josefa Knota, SRPŠ a kronikáře obce s. Jaroslava Hyánka,
učitele ve výslužbě. Po zhodnocení školního roku ředitelkou
školy byly žákům předány knižní odměny a čestná uznání SRPŠ
většinou za mimořádnou aktivitu. Překvapení čekalo na žáky 4.
ročníku, kteří se krásnými dorty rozloučili s naší školou a
odchází na ZŠ Bílovice, Jiřina Lapčíková na ZŠ Velký Ořechov,
Simona Fornůsková na ZŠ Napajedla a Martina Ptáčková na I. ZŠ
v Uh. Hradišti.

Důležité události v obci
Do práce školy se promítly výrazně politická výročí a události
v obci. První větší akcí, které se škola zúčastnila, byla
oslava Dne armády. Vojáci nás pozvali do kasáren, připravili
pěkné ukázky ze svého výcviku a připravili celou řadu
zábavných her pro děti. Žáci 1. třídy jim zazpívali a předali
„vlastnoručně“ vyrobené papírové vojenské čepice a výtvarné
práce s vojenskou tematikou.
Celostátních střeleckých závodů, které každoročně připravuje
Svazarm Topolná, se škola „zúčastnila“ vybranými výtvarnými
pracemi na téma Děti a mír. Výstavka byla instalování
v kulturním středisku v Bůrovcích.
Pěkné kulturní vystoupení připravily vyučující na veřejnou
oslavu 65. výročí VŘSR v předvečer 7. listopadu a zahájení
MČSR, rovněž na ukončení MČSP a ke 35.výročí Vítězného února.
V březnu se uskutečnila ve škole výstavka knih s prodejem.
V důsledku velké nemocnosti žáků i vyučujících v měsíci únoru
nebylo možné připravit veřejnou oslavu MDŽ. Vyučující
připravily na slavnostní schůzi ČSŽ kulturní vložku a velkou
výstavku výtvarných prací a drobných rukodělných výrobků
především práce výtvarného kroužku.
Lampiónového průvodu v předvečer 1. máje se škola zúčastnila
ve velkém počtu.
Velkou akcí v obci byla vojenská přísaha 7. května. Svoje
„Sloužím socialistické vlasti“ zde na návsi řeklo 120 vojáků.
Pro všechny připravili žáci s vyučujícími medové perníky.
V červnových dnech žila škola Světovým shromážděním za mír a
život proti jaderné válce, které se konalo v Praze. V den
zahájení byl zapálen Mírový oheň na hřišti TJ Sokol Topolná
s důstojným a působivým programem. Na podporu mírových snah
odeslali všichni žáci školy delegátům sjezdu pohlednice
s mírovou tematikou a prosbou, aby také pro ně chránili mír a
pokojný život.
Budovatelský ruch v obci pokračoval v kulturním středisku
v Bůrovcích a výstavbě chodníků kolem hlavní silnice, což má
ohromný význam pro bezpečnost dětí při cestě do školy.

Akce školy a výchovně vzdělávací práce
Největší akcí školy byla veřejná oslava Dne dětí. Vyučující se
žáky a výbor SRPŠ tento den dlouho připravovali. Požádali o
pomoc i složky NF v Topolné. Dětský den byl zahájen na návsi,
odkud vyšel velký průvod za doprovodu hudby Topolanky do
Bůrovců. Kvalitní program dětí trval hodinu a půl. Střídalo se
jedno vystoupení za druhým, do programu byli zapojeni všichni
žáci mateřské i základní školy. O zábavu dětí se postaraly
složky NF: Český svaz chovatelů připravil výstavku drobného
domácího zvířectva a kožešinové zvěře, Svaz požární ochrany
přinesl dětem starou hasičskou stříkačku a nový pohotovostní

vůz, připravil soutěživé hry. Myslivecké sdružení připravilo
výstavbu trofejí, zbraní a také soutěživé hry. Členky Svazu
československo sovětského přátelství měly instalovánu výstavku
dárků a hraček přivezených ze Sovětského svazu a připravily
pro děti anketu Co víš o SSSR, o kterou byl velký zájem.
Tradičně členové Svazarmu přišli mezi děti se vzduchovkami,
aby si změřily „přesnou mušku“. Mladí svazáci přišli s celou
řadou rekvizit potřebných pro závodivé hry, které děti velmi
vyhledávají. O nezbytné občerstvení se postaral výbor SRPŠ, o
dobrou pohodu krásný slunný den, dobrá pohoda účinkujících i
diváků, kterých přišlo kolem čtyř set.

Těžiště práce školy spočívalo v plnění stanovených cílů,
jejichž úkolem bylo:
- prohlubování komunist. výchovy dětí
- Zvyšování polit. a odborné připravenosti učitelů
- Zdokonalení systému řízení a kontroly
- Zlepšení materiálně technického vybavení školy
- Propagandistická činnost zaměřená na pomoc pedagogické praxi
Chování žáků ve škole i na veřejnosti bylo uspokojivé, nebyla
navržena žádná snížená známka. Žáci byli vedeni k šetrnému
zacházení s učebními pomůckami, k udržování estetického
vzhledu tříd a celé školy vůbec.
Vyučující přiměřeným způsobem objasňovaly žákům současnou
problematiku ekonomiky a vhodně reagovaly na konkrétní
opatření v této oblasti. Zdůrazňovaly šetření potravinami a
nutnost neplýtvat jimi a vedly je k hospodárnému využívání
všech materiálních prostředků.
Výchovně bylo využíváno nástěnek ne třídách i na chodbách i
školních relací ke všem významným výročím.
Při vyučování bylo využíváno knih ze školní knihovny i
dětských časopisů.
Přestože se světonázorová výchova plně uplatňovala, skutečnost
ukázala, že náboženské představy u žáků přetrvávají, udržují
se pod vlivem silné rodinné tradice. Počet přihlášených žáků
se pro příští školní rok zvýšil na 50,9% všech žáků 2.-4.
ročníku.
Žáci byli vedeni k tvorbě a ochraně životního prostředí.
Zúčastnili se brigád na úpravě okolí školy a návsi. Nasbírali
900 kg papíru, zapojili se do akce – sběr léčivých rostlin.
Výrazného úspěchu bylo dosaženo na úseku estetické výchovy;
zvýšil se počet zájemců o mimoškolní četbu, úroveň výtvarné
výchovy měla vzestupnou tendenci, jak ukazovala výstavka ve
vestibulu školy, účast na výtvarných soutěžích v okrese,
výstavky žákovských prací při různých akcích v obci. Velký
zájem byl i o výtvarný kroužek; Trvalý zájem žáků je i o
kroužek sborového zpěvu, které svoji práci prezentuje velmi
často na veřejnosti.

Nezapomíná se ani na tělesnou výchovu. Již několik let pracuje
na škole nepovinný předmět pohybové hry, žáci se zúčastňují
her atletické všestrannosti, fotbalového turnaje v Kněžpoli,
odkud si přinesli pohár za 2. místo, plaveckého výcviku žáků
3. tříd, plaveckých závodů v Uh. Hradišti. Dvě žákyně byly
vytypovány do školy se sportovním zaměřením, ale ani jedna
nenastoupí.
Dopravní výchova byla rozvíjena všemi vyučujícími při všech
příležitostech. V letošním školním roce to bylo velmi
důležité, protože přes vesnici vedla objížďka v důsledku
opravy hradišťské křižovatky a silnice směrem na Staré město.
Přes vesnici jezdila především nákladní doprava. Znalosti žáků
prověřili členové komise veřejného pořádku testem, který
připravili na společnou besedu v měsíci dubnu. Žáci 4. třídy
získali všichni průkaz Mladého cyklisty, protože všichni
úspěšně zvládli zadaný test.

Vzdělávání učitelů a vychovatelky
Další vzdělávání učitelů bylo zaměřeno k přípravě na postupné
uskutečňování dalšího rozvoje čs. výchovně vzdělávací
soustavy. V IPVU pokračovaly všechny vyučující i vychovatelka
společně s učitelkami mateřské školy. Jako lektorky působily
s uč. Zdenka Dohnalová z mateř. školy a s. ředitelka Marie
Dostálová. Všechny úspěšně ročník ukončily.
Soudrušky učitelky Němcová, Zelenková a vychovatelka s.
Samsonková, pokračovaly v dalším vzdělávání vyuč. a vych. pro
1. stupeň základní školy.
V přípravě vyučujících II. stupeň se zúčastňovaly školení a
seminářů s. učitelky Zelenková, Kantorová a Němcová.
V rámci dalšího vzdělávání učitelů se uskutečnily v měsíci
dubnu na škole hospitace vyučujících z našeho okresu. Hodinu
výtvarné výchovy pro ně připravila v 1. třídě s. uč.
Kantorová, hodinu pracovního vyučování ve 2. třídě s. uč.
Zelenková. Obě hodiny měly pěknou úroveň a vyučujícími byly
vysoce hodnoceny.
Všechny naši vyučující se odpovědně věnovaly studentce
učitelství Haně Nevělíkové, která byla u nás na řízené
pedagogické praxi. Okresní konference o mravní výchově dětí a
mládeže se zúčastnila s. Dostálová okresní konference
vychovatelek školních družin s. Samsonková.
Pedagogicko psychologické otázky byly projednány na pěti
pedagogických radách. Příležitostně se konaly pedagogické
porady, které řešily stávající úkoly.
Ředitelka školy vykonávala kontrolní a hospitační činnost
s rozbory a závěry.
Morálních a finančních stimulů bylo využito u všech pracovníků
školy za řádné plnění úkolů, mimořádní a mimoškolní činnost.

Učitelský sbor
Změny v učitelském sboru byly malé. Na školu přišla nová
vyučující Ludmila Kantorová, která je rodačka z Topolné, ale
18 let působila na Těrlicku.
Ludmila Kantorová se narodila 12. dubna 1947 v OstravěVítkovicích, odkud pochází její matka. Později žili v Topolné,
kde vychodila základní školu. SVVŠ začala studovat v Uh.
Hradišti, ale maturovala v Ostravě, kde také absolvovala
pedagogickou fakultu v roce 1970 obor národní škola a výtvarná
výchova. Se svým manželem bydlela v Těrlicku-Hradišti č. 251.
Má dceru Denisu, která navštěvuje 6. roč. ZŠ Bílovice a syna
Daniela, který je studentem I. ročníku gymnazia. Se svým
manželem se v roce 1982 rozvedla a to byl důvod, proč se
vrátila do Topolné, kde žijí její rodiče a sourozenci. Bydlí
na učitelské bytovce.
S. uč. Anna Volasová je na mateřské dovolené, protože se jí
narodil druhý syn Martin.
První třídu učila s. uč. Olga Němcová, druhou třídu Ludmila
Zelenková, třetí třídu Ludmila Kantorová, čtvrtou Marie
Dostálová a ve školní družině pracovala druhý rok vychovatelka
Eva Samsonková.

Správní zaměstnanci
Složení správních zaměstnanců zůstává již několik let
nezměněno. Jako uklízečky pracují Drahoslava Prajková a Anna
Gajdošíková, která oslavila letos 50 let a v červnu ovdověla,
údržbáře děla Antonín Foltýn a topiče Alois Přikryl, jehož 70.
narozeniny jsme oslavili v srpnu.

Školská a kulturní komise
Předsedkyní je s. Jiřina Ondrová, členy jsou ss. Marie
Pavelcová, Zdeňka Lapčíková, Jaroslava Kašná, Jiří Kopp,
Jaroslav Hrdina, Jaroslav Hyánek, Ludvík Tureček, Andrej Macko
a Marie Dostálová.

SRPŠ
Výbor SRPŠ pracoval ve složení Karel Dohnal, předseda, Antonín
Sklenář, místopředseda, Jarmila Sladká, zapisovatelka,
Stanislav Nedbálek, pokladník a členové: Jiří Samohýl, Josef
Dohnal, Zdeňka Horňáková, Marta Šubíková, Vlasta Ptáčková,
Růžena Řezníčková, Ladislav Nagy, Josef Vašťák, Josef Bureš,
Lad. Doležal, Antonín Bečica, Svatopluk Parobek, Šlajferčík a
Marie Dostálová. Podle plánu se konaly měsíčně výborové
schůze, pět třídních schůzek s pedagogickou propagandou a

plenární schůze. Uskutečnila se přednáška pracovnice OPPP
k problematice výchovy dětí z psychologického hlediska.

PO SSM
Práci pionýrské skupiny lze hodnotit dobře. Pionýrští vedoucí
z řad svazáků i vojáků byli vedeni skup. vedoucí Ludmilou
Poláškovou, která pracuje na ZŠ Bílovice. V oddílech bylo
registrováno 20 jisker, z nichž 9 složilo slib jisker a 34
pionýrů, z nichž 16 skládalo pionýrský slib 9. května
tentokráte v Bílovicích.

Školní družina
Činnost školní družiny byla dobrá, ale rezervy stále jsou
v pestrosti programu, přípravě na vyučování, v pomoci při
výrobě pomůcek. Velmi pěkně se připravila školní družina na
MDŽ. Vyrobila maminkám, vyučujícím a všem ženám, které se
školou spolupracují, pěkné panenky.

Zdravotní stav žáků a vyučujících
Nemocnost žák byla v I. pololetí školního roku normální, jenom
tradičně ve 3. ročníku větší, což je spojeno s výukou plavání.
V měsíci únoru však zamořila školu chřipkovou epidemie, které
postupně podlehli všichni žáci a vyučující mimo s. Dostálovou
a Kantorovou. Počátkem června – 9. 6. – byla u s. učitelky
Martínkové z Napajedel objevena tuberkulosa. Všichni
napajedelští žáci přešli do péče TBC z Gottwaldova a naši žáci
do péče hradišťské TBC. Byla jim udělána tuberkulinová
zkouška, která dopadla ve všech případech dobře. Vyučující a
správní zaměstnanci museli jít na štítový rentgen. Nálezy byly
rovněž negativní.

Školní stravování
Ve školní jídelně se stravovalo kolem 60 žáků a všechny
vyučující. Obědy nám z jídelny MŠ dovážela a vydávala Anna
Podlasová. Do funkce nové vedoucí ŠJ byla jmenována s. Marta
Šubíková. Obědy vařily kuchařky Irena Dujíčková a Marie
Štěpaníková.

Počet žáků
Na začátku školního roku:
1. ročník - 20

2. ročník
3. ročník
4. ročník
Celkem 96

– 23
– 24
– 29
žáků

Počátkem září odešla žákyně 2. ročníku Lenka Úlehlová na
zvláštní školu do Uh. Hradiště, v listopadu přišla do 2.
ročníku Olga Štěpánková z Vyškova a v II. pololetí Andrea
Sýkorová do 3. ročníku z Uherského Ostrohu.
Na konci školního roku:
1. ročník - 20
2. ročník – 23
3. ročník – 25
4. ročník – 29
Celkem 97 žáků
Topolná dne 27. srpna 1983
Marie Dostálová
ředitelka

Školní rok 1983 - 84

Zahájení a ukončení školního roku
Slavnostní zahájení školního roku se konalo před školní
budovou za přítomnosti hostů – předsedy MNV soudruha Josefa
Knota, předsedy VO KSČ a MV NF soudruha Bohumila Koppa,
velitele Vojenského útvaru Jaroslava Sklenáře. Po projevu
ředitelky školy všichni žákům popřáli to nejlepší do nového
školního roku. Žáci prvního ročníku byli ještě ten den přijati
na MNV.
Ukončení školního roku proběhlo v pátek 29. června v koutku
revolučních tradic. Ke shromážděným žákům velmi hezky
promluvili předseda MNV, kronikář obce s. Jaroslav Hyánek a
zástupce velitele VÚ 5318 četař absolvent Ondřej Zezula.
Třiceti žákům byly předány knižní odměny a čestná uznání.

Akce školy a výchovně vzdělávací práce
V tomto školním roce jsme se zaměřili na plnění těchto úkolů:
- Pokračovat v obsahové přestavbě školy.
- Posilovat systém komunistické výchovy
- Posuzovat politickou a odbornou úroveň pedagogických
pracovníků, jejich specifické schopnosti a zájmy, plánovitě je
rozvíjet a zdokonalovat

- Zdokonalovat systém řízení a kontroly
- Zlepšovat materiálně technické podmínky školy.
Přiměřeně věku žáků bylo vzpomenuto 65. výročí vzniku
Československa, škola se aktivně zapojila do oslav 35. výročí
vzniku PO SSM, základní tělesná výchova a pohybové hry byly
prostoupeny předspartakiádní přípravou a v závěru školního
roku to byla celostátní konference učitelů v Praze a okresní
konference učitelů v Uh. Hradišti. Vyučující žákům vhodně
objasňovaly současnou problematiku ekonomiky a reagovaly na
konkrétní opatření. Zdůrazňovaly šetření potravinami,
elektřinou, vodou, vedly žáky k šetření učebnic a učebních
potřeb a k ochraně životního prostředí.
Vyučující se ve zvýšené míře věnovaly rozvíjení žákovy
osobnosti, prohlubovaly individuální přístup k žákům,
sledovaly jejich zájmy a zapojení do zájmové činnosti s těmito
výsledky:
1. třída, s. uč. Zelenková – 36%
2. třída, s. uč. Němcová – 25%
3. třída, s. řed. Dostálová – 100%
4. třída, s. uč. Kantorová – 52%
Na škole pracoval velmi úspěšný výtvarný kroužek, který vedla
s. uč. Kantorová, zájem žáků byl dále podchycen i nepovinnými
předměty – sborový zpěv a pohybové hry.
Pionýrské oddíly pracovaly dva, rovněž dva oddíly jisker.
Všichni pionýři a jiskry jsou po slibu.
Organizovanost žáků v pionýrské organizaci vypadá takto:
1. třída – 64%
2. třída – 55%
3. třída – 86%
4. třída – 60%
Mezi tradiční akce školy patří slib jisker k výročí Února,
slib pionýrů k výročí osvobození a oslava MDD ve spolupráci
s výborem SRPŠ, Svazarmem, ČSPO, SČSP, SSM, MŠ, chovateli,
vojáky, vysílačem a sušárnou píce.
Škola se zúčastnila všech veřejných oslav v obci, na které
připravila kulturní vložky a důstojnou výzdobu školy.
Vyučující připravily podle plánu rozhlasové rady při MNV
relace do místního nebo školního rozhlasu.
Velmi dobře škola plnila systém Mládež a kultura. V září jsme
se zúčastnily vyuč. se žáky baletu Sněhurka a sedm trpaslíků
ne St. divadle v Brně, divadelního představení ve Slováckém
divadle v Uh. Hradišti, pohádky v Divadle pracujících
v Gottwaldově a loutkové hry v Závodním klubu v Napajedlích.
Účast žáků byla vždy téměř stoprocentní. Další pěknou akcí
byla beseda s knihovnicí z okrskové knihovny v Bílovicích s.
Mikulkovou o pohádkách, návštěva síně tradic města Napajedel,
návštěva domku Klementa Gottwalda v Dědicích, planetária
v Brně, beseda se členy SPB s Františkem Lapčíkem a s.
Jaroslavem Hyánkem k výročí vyhlazení Lidic. Jejich rozhovor
jsme zachytili na magnetonový pásek. Vybraní žáci 4. ročníku

se zúčastnili v Uh. Hradišti besedy se spisovatelem Jar.
Tomečkem.
S. uč. Kantorová soustřeďovala žákovské práce a výroby a při
příležitosti oslavy MČSP, MDŽ a Dětského dne uspořádala
zdařilé výstavky. Rovněž se pravidelně zúčastňovala s malým
pěvecko-recitačním kroužkem vítání občánků do života.
Všechny vyučující a všichni žáci byli zapojeni do přípravy
oslavy 35. výročí založení PO SSM, která vyvrcholila 24.
dubna. Ten den se všichni žáci zúčastnili slavnostního
skupinového shromáždění v Bílovicích, na kterém jiskry první
třídy složily svůj slib. Večer pokračovala oslava na návsi,
kde pionýři 3. třídy složili pionýrský slib. Slavnostní ráz
dodala akci hudba Topolanka, která všechny přítomné dovedla na
hřiště, kde byl Den pionýrů ukončen táborovým ohněm, u kterého
se setkaly „tři generace“. Celou akci pomáhali škole zajistit
SSM, vojáci, SRPŠ a požárníci,
Ze zdařilých branných a tělovýchovných akcí lze jmenovat
podzimní a letní cvičení v přírodě, zimní a letní branné
cvičení, dopravní soutěže, získání průkazu Mladých cyklistů,
účast na Partyzánském samopalu v Bílovicích, na turnaji
v kopané v Kněžpoli, zapojení do rozhlasové výuky Zlatá zebra.
Ve zdravotní výchově bylo úzkostlivě dbáno na hygienu, včetně
prohlížení hlav, na oddechové chvilky ve vyučování, na
kulturní stolování, na rozvíjení vkusu. Ve 3. třídě proběhla
instruktáž dobrovolné sestry ČSČK.

Vzdělávání ped. pracovníků
Všechny vyučující pokračovaly v dalším vzdělání učitelů I.
stupně, s. Zelenková pro II. stupeň ZŠ a s. Samsonková pro
školní družiny.
Všechny úspěšně ukončovaly 2. ročník IPVU. Všechny vyučující
si osvojovaly na pravidelných školeních na ZŠ v Bílovicích
branné vědomosti a dovednosti.

Učitelský sbor
Ve složení učitelského sboru nedošlo k žádným změnám.
Vyučující začaly pracovat ve „dvouletích“, to znamená, že na
1. a 2. ročník se zaměřily s. uč. Němcová a Zelenková, na 3. a
4. ročník s. uč. Kantorová a Dostálová. Každá bude pracovat se
svou třídou dva roky.
1. ročník učila s. Zelenková
do 2. ročníku postoupila s. Němcová
3. ročník učila s. Dostálová
do 4. ročníku postoupila s. Kantorová
Ve školní družině pracovala s. Samsonková

Správní zaměstnanci
Ve složení spravních zaměstnanců nedošlo k žádným změnám.

Školská a kult. komise
Pravidelné schůze se konaly každý měsíc, ve složení komise
nedošlo k žádným změnám

SRPŠ
Výbor SRPŠ pracoval ve složení Vlasta Ptáčková, předsedkyně,
Ant. Sklénář, místopředseda, Ludmila Gajdošíková, pokladník,
Eva Zajícová, jednatelka a členové: Josef Valeš, Blažena
Ondrová, Jos. Dohnal, Antonín Bečica, Frant. Lapčík, Karel
Dohnal, Jos. Bureš, Růžena Řezníčková, Oldřich Doležal, Jiří
Samohýl.
V závěru školního roku došlo k velmi smutné události. Zemřela
po těžké nemoci dlouholetá členka výboru Jarmila Sladká ve
věku necelých 36 let.

PO SSM
Pionýrskou práci lze hodnotit dobře. S oddíly začali pracovat
vedoucí, kteří o pionýrskou práci měli opravdový zájem. V 1.
třídě vedly oddíl jisker Blanka Dovrtělová a Radana Velíšková,
ve 2. třídě Jana Buráňová a Jana Hanáková z Bílovic, oddíl
pionýrů ve 3. třídě Jar. Kalabus a Irena Dostálová a ve 4.
třídě Dana Bereznajová s vojákem.

Školní družina
Práce ve školní družila byla uskutečňována v souladu s novou
koncepcí. Při realizaci zájmové činnosti se zaměřila s.
vychovatelka na tělovýchovnou a brannou aktivitu, na vytváření
uvědomělé dopravní kázně, na výchovu k ochraně přírody a
životního prostředí.

Zdravotní stav žáků a vyučujících
Větší nárazová nemocnost nebyla zaznamenána. I nadále byly u
žáků prováděny tuberkulinové zkoušky, pravidelné prohlídky a
očkování.

Školní stravování
Kolem padesáti žáků se stravovalo ve školní jídelně. Došlo ke
změně vedoucí, kterou se stala Brigita Koppová. Školní mléčné
přesnídávky odebíralo více než 40 žáků a vyučujících.

Počet žáků
Na začátku školního roku
1. ročník - 29
2. ročník – 20
3. ročník – 22
4. ročník – 25
96 žáků
Podle rozhodnutí pedagogické rady byl vrácen do rodiny žák 1.
ročníku Vít Úlehla pro školní nezralost a častou absenci. Na
konci I. pololetí se dostěhovala žákyně Olga Štěpánková a žák
Vladimír Štěpánek.
Na konci školního roku:
1. ročník – 27 žáků
2. ročník – 20 žáků
3. ročník – 21 žáků
4. ročník – 25 žáků
93 žáků

Topolná 22. července 1984
Marie Dostálová
ředitelka

Školní rok 1984 – 1985

Začátek školního roku
Nový školní rok 1984 – 1985 byl zahájen 3. září za přítomnosti
předsedy VO KSČ a MV NF soudruha Bohumila Koppa, místopředsedy
MNV soudruha Jana Žižky, členky ŠKK soudružky Jaroslavy Kašné,
velitele VÚ soudruha Jaroslava Sklenáře a předsedkyně výboru
SRPŠ soudružky Vlasty Ptáčkové.

Události v obci
Celý školní rok probíhal ve znamení příprav a oslav 40. výročí
osvobození Československa Sovětskou armádou a obdobím
cílevědomé přípravy na Československou spartakiádu.

Budovatelský ruch obce pokračoval výstavbou kulturního
střediska Búrovce, budováním chodníku ke koupališti a
přípravou na výstavku provozovny veřejného stravování.

Akce školy a výchovně vzdělávací práce
Od počátku školního roku byli všichni žáci školy zapojeni do
zájmové činnosti. Všichni začali se svými vyučujícími
nacvičovat spartakiádní skladby. Skladbu pro nejmladší žáky
nedocvičila soudružka učitelka Olga Němcová vzhledem ke svému
zhoršenému zdravotnímu stavu.
Soudružka učitelka Lidmila Zelenková nacvičila se žáky 2.
ročníku skladbu pro Nejmladší žáky, soudružka učitelka Ludmila
Kantorová skladbu Mladší žáci a soudružka ředitelka Marie
Dostálová skladbu Mladší žákyně.
Se všemi spartakiádními skladbami vystupovali žáci na okresní
spartakiádě, mladší žákyně také na místní spartakiádě
v Bílovicích a v Kněžpoli.
Všechny vyučující přistupovaly k nácviku velmi odpovědně,
podle harmonogramu plnily úkoly a skladby zvládly na výbornou.
Horší to bylo s počasím. Většinou při vystoupeních pršelo.
Místní spartakiáda se musela konat v sále kulturního
střediska. Bylo chladno a dokonce se strhla velká průtrž
mračen.
Na kvalitě to však neubralo. Za doprovodu hudby Topolanky se
konal spartakiádní průvod a v průběhu odpoledne uviděli rodiče
a občané celkem pět spartakiádních skladeb místních a skladbu
Starší žákyně zacvičily žačky bílovské školy.
Po celý školní rok pracoval na škole kroužek recitační, který
se připravoval hlavně na akce sboru pro občanské záležitosti a
na žákovskou soutěž a vedla ho soudružka učitelka Kantorová.
Z počátku školního roku pracoval také kroužek výtvarný, rovněž
vedený soudružkou učitelkou Kantorovou, ale vzhledem
k náročnosti nácviku spartakiádních skladeb se scházel jenom
příležitostně a to při přípravě na výtvarné soutěže,
organizování výstavek a výzdoby školy, zvláště ke 40. výročí
osvobození Československa.
Všechny vyučující se snažily v průběhu školního roku o
důsledné plnění úkolů komunistické výchovy. Vytýčené úkoly ve
svých výchovných plánech realizovaly ve vyučovacích hodinách i
v mimotřídní práci. Pravidelně se se žáky zúčastňovaly
plánovaných akcí, oslav, soutěží a výchovně je ve vyučovacích
hodinách využívaly. Byly to následující akce:
- beseda s vojáky a návštěva místních kasáren ke Dni armády,
- tematická výstavka žákovských prací ke Dni armády
znárodnění, která byla uspořádána na MNV při příležitosti
celostátních střeleckých závodů v obci,
- podzimní a jarní branné cvičení žáků
- cvičení jednotlivých tříd v přírodě,
- účast na besedě u samovaru pořádanou místní odbočkou SČSP,

- důstojná oslava VŘSR ve škole i na veřejnosti,
- zdařilá exkurze žáků 4. ročníku do JZD 30. výročí osvobození
Bílovice na farmu Jarošov,
- shromáždění k Únoru ve škole, účast na veřejné oslavě
v obci, kde proběhl slib jisker,
- blahopřání ženám k MDŽ,
- účast na mírové štafetě, pořádané v rámci oslav 40. výročí
osvobození,
- účast žáků na podzimních i jarních směnách Národní fronty,
- návštěva požární zbrojnice v rámci měsíce bezpečnosti a
ochrany zdraví spojené s besedou k dopravní výchově,
- výstavka výtvarných prací žáků s požárnickou tematikou,
- výzdoba školy ke 40. výročí osvobození byla hodnocena jako
nejlepší v obci,
- v předvečer oslavy osvobození obce se konala veřejná oslava,
na které se se škola podílela hodnotnými kulturním vystoupením
a veřejným pionýrským slibem dvou pionýrských oddílů,
- vojenskou přísahu v obci pozdravili žáci zdravicí,
- k důstojnému průběhu oslavy 40. výročí osvobození
Československa přispěla škola tělovýchovnou akademií; převedla
ukázky všech tří spartakiádních skladeb; žáci se zúčastnili
fotbalového turnaje v Kněžpoli,
- proběhlo školní kolo v recitaci ke 40. výročí, několik žáků
postoupilo do okresního kola v Bílovicích.
Také školní výlety byly plánovány jako součást oslav 40.
výročí osvobození a to po stopách osvobozovacích bojů – 1. a
2. třída navštívila Salaš, 3. a 4. třída putovala po místech
velké ostravské operace: Ostrava, Hrabyně, Štítina, Kranaře.
Soudružka učitelka Kantorová navštívila se žáky regionální
muzea v Napajedních a Uherském Hradišti.
Důležitým úkolem vyučujících bylo střežit celistvost výchovně
vzdělávací práce, prohlubování mezipředmětových vztahů,
sjednocování výchovy a vzdělání tak, aby se uplatňovaly
souběžně s výchovou rozumovou, ideově politickou,
světonázorovou, mravní, pracovní, estetickou, tělesnou i
brannou.
Ve vyučovacích hodinách se snažily
- přibližovat žákům výsledky práce nejlepších pracovníků a
zasloužilých členů strany – ss. Hyánek, Škára, Lapčík,
Samsounek, Floriánová;
- vést k hrdosti nad úspěchy socialistické výstavby;
- nadchnout je pro moderní techniku;
- seznamovat je s prací představitelů naší strany;
- vést je k lásce k Sovětskému svazu;
- systematicky je vést k rozvíjení estetického cítění.
Uskutečnily se dvě besedy s knihovnicí MLK z Bílovic,
zúčastnili se divadelního představení v Gottwaldově, Uherském
Hradišti, opery v Brně a loutkového divadla v Napajedlích.

Vzdělávání učitelů
Všechny vyučující prostudovaly nově vydané školské právní
předpisy a klasifikační řád. Jako součásti dalšího vzdělávání
se zúčastnily Dnů pedagogické tvořivosti na ZŠ v Jalubí.
Pokračovaly ve studiu 3. ročníku IPVU.
Ke zlepšení koordinace výchovného působení školy a rodiny i
s ostatní veřejností, byli rodiče pravidelně na plenárních
schůzích i třídních schůzkách informování o rozvoji našeho
školství, ostatní veřejnost na plenárních schůzích MNV, MV NF
a veřejných schůzích KSČ.

PO SSM
Pionýrskou práci řídila skupinová vedoucí ZŠ Bílovice
soudružka Ludmila Polášková. Byla rozvíjena úzká spolupráce.
Všichni vyučující byli informováni o celostátně vyhlášené
pionýrské hře ke 40. výročí, jejíž průběh ve svých třídách
sledovali. Všechny oddíly měly vedoucí nad 18 let a mladší
instruktory. Ve čtvrté třídě se podařilo získat pro práci
v pionýrské organizaci 100% žáků, kteří jsou po slibu. Škola
umožnila k pionýrské činnosti využívání cvičebny, klubovny a
učeben.

Učitelský sbor
Na počátku školního roku nebyly v učitelském sboru žádné
změny. První třídu učila s. uč. Němcová, druhou třídu s. uč.
Zelenková, třetí třídu s. uč. Kantorová a čtvrtou třídu s.
řed. Dostálová. Ve školní družině pracovala s. vychovatelka
Eva Samsonková, ale v lednu odešla na mateřskou dovolenou. Na
její místo nastoupila s. Renata Sochorcová, jako
nekvalifikovaná vychovatelka.
V březnu nastoupila předčasně na mateřskou dovolenou s.
učitelka Olga Němcová. Po měsíčním suplování nastoupila na
její místo soudružka učitelka Ludmila Stuchlíková, důchodkyně
ze Starého Města. S. učitelce Němcové se narodil syn Jan a
soudružce Samsonkové také syn Martin.

Provozní zaměstnanci
Ke změně uklízeček nedošlo, ale na místo topiče nastoupil
důchodce Antonín Bureš, který zastával také funkci údržbáře.

ŠKK a SRPŠ
Ve školské komisi ani ve výboru SRPŠ nedošlo k žádným změnám.
Zdravotní stav žáků a vyučujících
U žáků se vychovatelky běžné dětské choroby a virová
onemocnění. Častěji pro nemoc chyběla soudružka učitelka
Němcová nebo také pro nemoc svého syna. Delší onemocnění
prodělaly obě provozní zaměstnankyně soudružka školnice
Drahoslava Prajková a Anna Gajdošíková uklízečka.
Ve školním stravování nedošlo ke změnám, jenom se zvýšil počet
strávníků.

Stav žáků
Stav žáků se během školního roku nezměnil:
1. tř – 20, z toho 15 chl a 5 dívek
2. tř. – 26, chlapců 10, dívek 16
3. tř. – 20, 12 chlapců a 8 dívek
4. tř. – 21, chlapců 12, dívek 9.
85 žáků byl nejnižší stav na škole. Všichni prospěli, všichni
postoupí. Do 5. třídy ZŠ Bílovice 21 žáků, do 4. třídy 20
žáků, do 3. tř. 25 žáků a do 2. třídy 19 žáků, protože se
odstěhují Iveta a Helena Buráňovy.

Přehled o žácích
Školní družinu navštěvovalo průměrně 25 žáků, v pionýrské
organizaci pracovalo 72 žáků, což činilo 63%. Ve 4. třídě byla
organizovanost 100%. Do školní jídelny se chodilo stravovat 52
žáků, školní knihovnu navštěvovalo 27 žáků, místní knihovnu 4
žáci ze čtvrté třídy, lidovou školu umění 5 žáků. Do
pohybových her chodilo 67 žáků, náboženství navštěvovalo 32
žáků. Školní, dětské časopisy odebíralo 80 žáků.
Počet zmeškaných omluvených hodin činil 1499 za celý školní
rok. Nevyšší průměr byl ve 3. třídě – 21 h na žáka, nejnižší
ve 2. třídě – 9 h.
Průměrná známka školy v prospěchu byla 1,45. dá se říci, že
horší průměrná známka byla v českém jazyce 2,00, než
v matematice 1,76
V Topolné 7. července 1985
Marie Dostálová,
ředitelka

Školní rok 1985 – 1986

Začátek a konec školního roku
Školní rok byl zahájen 2. září 1985. od rána vyhrávala žákům
na cestu do školy hudba z místního rozhlasu. Shromáždění žáci
s rodiči i hosty byli pozváni do koutku revolučních tradic,
kde se uskutečnilo slavnostní zahájení. Všemi přítomnými byla
schválena mírová rezoluce, která byla odeslána mírovému výboru
do Prahy.
Žáci vyslechli projev ministra školství Vondrušky, prvnáčci
odešli na MNV, kde byli přijati předsedou soudruhem Josefem
Knotem.
Pravidelné vyučování byla zahájeno 3. září.
Školní rok byl ukončen 27. června 1986. Bylo krásné slunečné
počasí, které žáky krásně motivovalo na nadcházející
prázdniny. Byla zhodnocena celoroční práce žáků i pracovníků
školy, předány knižní odměny, čestná uznání, průkazy mladého
cyklisty.
Opět byla odeslána mírová rezoluce. Víme, že o míru musíme
mluvit pořád a svým dílem za něj také bojovat.
Rozloučili jsme se s jednadvaceti žáky čtvrtého ročníku,
z nichž devatenáct odchází na ZŠ Bílovice, jeden žák do třídy
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů do
Starého Města a druhy do ZŠ v Napajedlích.

Události v obci
Škola se podílela na všech akcích uskutečňovaných v obci. Žáci
uvítali 15. října skupinu sovětských turistů před MNV a
s kulturní vložkou vystoupili i na slavnostním večeru
v kulturním středisku v Búrovcích, kde byly vystaveny i
výtvarné práce.
Vstupem do roku 1986 – Mezinárodního roku míru – všechny akce
prolínala mírová myšlenka. Promýšleli jsme spolupodíl na
přípravě a uskutečnění voleb do zastupitelských orgánů.
Připravili jsme kulturní vystoupení k MDŽ a výstavku
žákovských prací. Poprve se veřejnosti představil kroužek
rytmické gymnastiky „Madlenky“ vedený vychovatelkou soudružkou
Hanou Maráškovou. K 65. výročí založení KSČ jsme připravili
hodnotný kulturní program, k 100. výročí vzniku tradic 1. máje
vkusnou výzdobu školy.
Politicko – výchovná kampaň k volbám vyústila v uvědomělou
účastí učitelů a žáků na volbách. V redakční radě MNV
pracovaly soudružky Kantorová a Dostálová, ve volebních
komisích v místě bydliště soudružky Marášková, Zelenková a
Dostálová. Panely a práci školy připravila soudružka učitelka
Kantorová, o práci školní družiny soudružka vychovatelka.
Vestibul školy informoval žáky o plnění volebního programu

v obci a o nových poslancích MNV, celá školní budova o našem
přístupu k této významné události. Velmi kladně byl místními
orgány oceněn kulturní program na předvolební schůzi, který
připravily soudružky učitelky Kantorová a Nevělíková, které
také samy přednášely.
Rovněž se všechny vyučující účastnily ustavujícího plenárního
zasedání MNV, kde přednášela s. Marášková a s diskusním
příspěvkem s. Dostálová.
Tradičně dobrou úroveň měla oslava MDD, na které se
spolupodílí SRPŠ a složky Národní fronty – Svazarm, SSM, ČSŽ,
zahrádkáři a chovatelé, Topolanka. Se zajímavým nápadem přišel
SČSP. Vyhlásil soutěž, ve které se za účast platilo 0,50 Kčs.
Výtěžek odeslali na fond solidarity.

Výchovně vzdělávací práce školy
Hlavním úkolem tohoto školního roku bylo zavádění nových
definitivních osnov v 2. ročníku a důrazné posilování
socialistického charakteru školy a její političnosti.
Výchovná práce byla ve znamení významných výročí a politických
událostí, zejména XVII. sjezdu KSČ, 65. výročí založení KSČ,
voleb a 35. výročí vzniku školních družin.
Ve své práci jsme se snažili cílevědomě vycházet
z celospolečenských úkolů a potřeb, pohotově na ně reagovat.
Důsledně jsme postupovali podle rozpracovaných zásad vědecko
ateistické výchovy. Výsledkem bylo snížení počtu přihlášených
žáků do náboženství pro školní rok 1986/87 z 51% na 47%. Žáky
jsme se snažily zapojovat do bohaté zájmové činnosti. Dbaly
jsme na její vysokou úroveň. Jako nepovinné předměty jsme
vyučovaly pohybové hry a sborový zpěv, pracoval kroužek
recitační, výtvarný a rytmické gymnastiky.
Pohybové hry vyučovala s. Marášková. V rámci jejich hodin se
uskutečnil i plavecký výcvik třetí třídy, řada zdařilých
turisticko-branných akcí. Sborový zpěv vyučovala s.
Nevělíková, žáci se představili veřejnosti na předvolební
schůzi a na akademii k MDD. Výtvarný kroužek vedený s.
Kantorovou, se zúčastnil všech výtvarných soutěží, získal i
ocenění. Recitační kroužek vystupuje pravidelně při akcích
sboru pro občanské záležitosti a kulturních akcích v obci a na
školních oslavách.
O dopravní výchovu se starala s. Zelenková. Všichni žáci se
zapojili do vzdělávacího pořadu Zlatá zebra, žáky 4. roč.
připravila k získání průkazu mladého cyklisty. Kroužek
rytmické gymnastiky založila a vedla s. Marášková. Do cvičení
dojíždělo i pět žákyň ze ZŠ Bílovice Dostavily se již pěkné
výsledky, protože s. vychovatelka má s touto prací dlouholeté
zkušenosti. „Madlenky“, jak se kroužek jmenuje, vyhrály
okresní kolo nefolklórních tanců, které organizoval okresní
dům pionýrů a mládeže v Uh. Hradišti a v krajské soutěži
v Holešově obsadily místo druhé.

Na aktivu ředitelů v červnu 1986 byla oceněna práce našich
pedagogických pracovnic s mládeží.
Program systému mládež a kultura jsme splnily beze zbytku.
Zúčastnili jsme se divadelního představení ve Slováckém
divadle v Uh. Hradišti, v Divadle pracujících v Gottwaldově a
pohádky v loutkovém divadle v Napajedlích. Balet zhlédli žáci
v Janáčkově divadle v Brně. V rámci výuky výtvarné výchovy
zhlédli expozice ve Slováckém muzeu a galerii v Uh. Hradišti a
v muzeu města Napajedel v napajedelském zámku. Mezi žáky
zavítala dechová hudba Topolanka s připraveným koncertním
programem.
V rámci měsíce bezpečnosti a požární ochrany jsme navštívili
požární zbrojnici. V tělesné výchově se snažíme zkvalitňovat
tělesnou výchovu a všestranně rozvíjet tělesnou zdatnost žáků.
Zúčastňujeme se sportovních akcí v rámci okrsku i okresu –
lehkoatletických závodů v Uh. Hradišti, plaveckých závodů
v městských lázních, turnaje v kopané v Kněžpoli a
partyzánského samopalu v Bílovicích.

PO SSM
Do práce v pionýrské organizaci bylo zapojeno 61 žáků, všichni
jsou po slibu jisker nebo pionýrů. Letošní slib pionýrů
proběhl u památníku na Salaši. Všechny oddíly měly vedoucí i
instruktory, práci řídila skupinová vedoucí při ZŠ Bílovice s.
Ludmila Polášková. Pro pionýry připravili pěkné akce svazáci

Školní družina
Velmi pěknou úroveň má práce školní družiny, která v tom
nejlepším slova smyslu doplňuje a rozvíjí práci školy. Rozvíjí
zájmovou činnost dětí tak, že plní funkci efektivního
odpočinku, účasti na veřejném životě a rozvíjí organizátorské
schopnosti u dětí. Spolupracuje s PO SSM a složkami NF,
navázali družbu s vysílačem. Celoročně spolupracovali se ŠD
při ZŠ Bílovice, vzájemně se navštěvovali. Všichni žáci ŠD se
stali členy filmového klubu v Bílovicích a pravidelně
navštěvovali filmová představení. Celoročně probíhala
přírodovědná hra poznej a chraň, která vyvrcholila soutěží za
účasti člena mysliveckého sdružení, pro které žáci sbírali
kaštany.
Při všech akcích byli žáci školní družiny vedeni k vytváření
kamarádských vztahů, k pomáhání mladším a slabším, k uvědomělé
kázni a upevňování hygienických návyků.
Žáci ŠD se zapojili také do sběru černého bezu, který usušili
a odeslali do sběrny ve Strážnici. Utržili 40 Kčs.

Vzdělávání ped. prac.
K prohlubování ideově politické, odborné a pedagogické úrovně
lze konstatovat, že se všechny vyučující zúčastňovaly ideově
politického vzdělávání, školení a akcí OPS, s. Nevělíková
školení pro práci ve školní knihovně a s. Dostálová dvouletého
cyklu v oboru psychologie. Odebírají a sledují odborný a
politický tisk, příslušně ho využívají ve vyučovacím procesu.
Všechny se angažují na veřejnosti. Plnili jsme tematický úkol
školy pro tento školní rok – budování vzorné školní knihovny.
Funkci školní knihovnice zastávala s. Nevělíková.
Částečným stabilizováním kádrů na škole se daří využívat formu
týmové práce. Výhoda je také v tom, že máme dobrou
aprobovanost vyučujících. Poloodborně vyučujeme výtvarnou a
hudební výchovu. Svoje zkušenosti si nenecháváme pro sebe.
V dubnu se na škole uskutečnily pro mladé učitele ukázkové
hodiny v hudební a výtvarné výchově. Vyučující s. Nevělíková a
Kantorová se prezentovaly dobře.
Pracujeme i v rámci okresního pedagogického střediska. S.
Dostálová v kabinetu pro I. stupeň působí jako lektorka pro
vlastivědu, podílela se na přípravě pomůcky pro výuku
vlastivědy – Naše okresní město. Nově pracuje v tomto kabinetu
i s. Nevělíková v sekci hudební výchova. Obě byly vybrány a
účastnily se zájezdu do Prahy.
V kabinetu pro vychovatelky ŠD pracuje s. Marášková. Aktivně
se podílela na přípravě okresní konference ke 35. výročí ŠD,
zpracovávala sborník. Její práce byla oceněna okresními
orgány, stejně jako práce v PO SSM, byla vybrána za odměnu na
zájezd do SSSR, kterého se zúčastnila.
Při zpracování ročního plánu školy jsem vycházeli z pětiletého
plánu, analýzy dosažených výsledků v uplynulém školním roce.
Stanovovali jsem si úkoly konkrétní, adresné, termínované a
kontrolovatelné. Snažili jsme se uplatňovat cílevědomost,
vědeckost a kompletnost. Byly navázány dohody o spolupráci
s ČSŽ, vysílačem, Dohlížecím výborem Jednoty, Svazarmem a PO
SSM.
Ve spolupráci se ZV ROH byly rozvíjeny formy pracovní
iniciativy a aktivity – brigády na úpravě okolí školy a školní
knihovny, sběr papíru (780 kg / 600,- Kčs), šetření
elektrickou energií a topivem, úprava pomůcek a kabinetů.

Kádrové změny
Na prodloužené mateřské dovolené zůstaly soudružky Němcová a
Samsonková. Na školu nastoupila soudružka učitelka Hana
Nevělíková. Byla k nám ustanovena na vlastní žádost. Přišla ze
ZŠ Polešovice.
Narodila se .. května 1960 v Uh. Hradišti. Bydlela a opět
bydlí v Topolné, kde navštěvovala také základní školu.
Gymnázium navštěvovala v Uh. Hradišti, pedagogickou fakultu

absolvovala v Brně. Má aprobaci pro I. stupeň a hudební
výchovu. Manžel Lubomír je stavební inženýr a pracuje v JZD
30. výročí v Bílovicích. Bydlí u matky, která je zdravotní
sestra. Otec jí zemřel. Má pětiletou dceru Zuzanu.
Do školní družiny nastoupila soudružka vychovatelka Hana
Marášková, která již u nás pracovala. Přišla rovněž na vlastní
žádost ze ZŠ Bílovice. Bydlí v Nedachlebicích. Manžel Miroslav
pracuje v JZD Nedachlebice. Má dceru Leu, žákyni 5. ročníku a
syna Ivo, žáka 2. ročníku. Oba navštěvují ZŠ Bílovice.

Přidělení tříd
Vzhledem k tomu, že se kolektiv částečně stabilizoval,
vyučujeme ve dvouletích. V 1. a 2. ročníku s. Zelenková a
Nevělíková, ve 3. a 4. ročníku s. Dostálová a Kantorová.
V letošním roce vyučovala:
v 1. ročníku s. Lidmila Zelenková,
ve 2. ročníku s. Hana Nevělíková,
ve 3. ročníku s. Marie Dostálová,
ve 4. ročníku s. Ludmila Kantorová,
ve školní družině s. Hana Marášková.

Správní zaměstnanci
Jako topič nastoupil s. Josef Medek. Funkci topiče a údržbáře
vykonává mimo svoji pracovní činnost. Vypomáhá mu manželka
Ludmila.
Letos v srpnu odejde do starobního důchodu s. Drahoslava
Prajková, která pracovala jako uklízečka a školnice ve škole
21 let.

SRPŠ
Výbor SRPŠ pracoval až na drobné změny ve stejném složení jako
loni. Pomoc byla především materiální. Zakoupili žákům knižní
odměny, zaplatili divadelní představení. Pravidelně se konaly
výborové schůze a plenární schůze. Uskutečnila se odborná
přednáška dr. Rata na téma: Neprospívající žáci. Připravili
pro učitele pěknou besedu ke Dni učitelů.

ŠKK
Ve školské a kulturní komisi došlo po volbách ke změně. Funkci
předsedkyně zastává s. Zdeňka Dohnalová, učitelka mateřské
školy Topolná.

Zdravotní stav žáků a ped. a provoz pracovníků
Velkou absenci žáků jsme zaznamenali koncem února a opakovaně
v dubnu. Jednalo se o dětské nemoci, angíny a nemoci horních
cest dýchacích. Déle nemocná byla s. Prajková. V červnu došlo
k velmi smutné události. Ve věku 11 let zemřel po těžké nemoci
Jiří Foltýn, který byl žákem 5. ročníku v Bílovicích.

Přehled o žácích
Stav žáků se během školního roku změnil. Přišla žákyně do 4.
ročníku.
1. ročník – 25 žáků, z toho .. chlapců
2. ročník – 20 žáků, z toho 16 chlapců
3. ročník – 25 žáků, z toho .. chlapců
4. ročník – 21 žáků, z toho .. chlapců
Na začátku školního roku nám přišli 2 žáci slovenské
národnosti; do 1. třídy Miroslav Janků, do 2. třídy Roman
Janků. Během školního roku nastoupila do 4. ročníku Marie
Gazdíková.
Prospělo 90 žáků, žákyně Pavlína Kačmárová bude opakovat třetí
ročník. Odstěhoval se žák 3. tř. Pavel Dřímal do Uh. Hradiště.
V PO SSM bylo zapojeno 61 žáků, do LŠU chodilo 8 žáků, do
pohybových her 25, do výtvarného kroužku 20 do sborového zpěvu
22 žáků, do rytmiky 7 žákyň, do kroužku recitačního 13 žáků.
Školní knihovnu navštěvovalo pravidelně 41 čtenářů, školní –
dětský časopis odebíralo 81 žáků. Náboženství navštěvovalo 51%
žáků.
Počet zameškaných omluvených hodin za školní rok byl ....
Nejvyšší průměr byl ve 3. třídě - .. hodin, nejnižší ve ..
třídě - .. hodin na žáka.
Průměrná známka v prospěchu byla ...
Horší průměr byl v
Myslíme si, že pověst školy je dobrá, jak v místě bydliště,
tak v okrese.
V Topolné 7. července 1986
Marie Dostálová
ředitelka školy

Školní rok 1986 – 1987

Výchovně vzdělávací práce školy
Školní rok byl rokem usilovné práce všech ped. pracovnic
školy. Práce byla motivována Mezinárodním rokem míru. Důstojně

jsme vedly žáky k zapojování do zájmové činnosti. Jako vedoucí
kroužků pracovaly všechny vyučující i vychovatelka.
Z celkového počtu 93 žáků:
jisker a pionýrů 69
pohybové hry 23
dopravní kr. 23
rytmická gymn. 12
recitační kr. 12
výtvarný kr. 6
Se žáky jsem navštívili dvě divadelní představení v Divadle
pracujících v Gottwaldově, 1. div. předst. Ve Slováckém
divadle v Uh. Hradišti, 2 divadelní představení zájezdová
z Brna a jedno loutkové představení ve Sdruženém závodním
klubu v Napajedlích.
V rámci vycházek a exkurzí jsme byli se žáky 3. a 4. r.
výstavy Slováckém muzeu a Galerii v Uh. Hradišti, se žáky 4.r.
v Muzeu obuvi v Gottwaldově, n.p. Fatra a ČKD Napajedla, se
všemi žáky výstavky českých i sovět. knížek ve škole a požární
zbrojnici v Topolné a výstavku požární techniky u Fatry.
Se žáky jsme se zúčastnili výtvarných soutěží Děti, mír a
umění, Děti, pozor, červená a soutěže s požární technikou.
Zúčastnili jsme se také soutěží sportovních
atletické všestrannosti v Uh. Hradišti,
fotbalového turnaje v Kněžpoli,
Zlatá zebra,
Dětský odznak sportovní všestrannosti,
zdravotní – ABC malého doktora
a sběru odpadních surovin, bylin a pomerančové kůry.
Slavnostní shromáždění jsme uspořádali na zahájení a ukončení
školního roku, k Únoru, ke Dni pionýrů, ke Dni osvobození a
MDD.
Některé složky NF v obci připravily pro žáky akce – požárníci:
výstavku a besedu, červený kříž – besedu a instruktáž, SPB –
besedy v koutku rev. Tradic,
Sbor pro občan. Záležitosti – vítání přvňáčků,
slib jisker a pionýrů,
svaz žen – pozornost při zápisu prvňáčků,
SČSP – táborák na zahájení škol. roku,
- finanční podpora kroužku Madlenky,
- soutěže ke Dni dětí,
Sokol – příprava žáků na fotbalový turnaj,
ČSZ – sečení trávy před školou a na školním dvoře
Svazarm – akce potápěčů a soutěže ke Dni dětí
vojáci – akce ke Dni armády, exkurze v kasárnách, promítání
filmů s vojenskou tematikou,
DV Jednoty – zaplatil žákům divadelní představení.

PO SSM
Práci pionýrské skupiny řídila skupinová vedoucí ZŠ Bílovice
s. L. Polášková, o práci našich oddílů pečovala s. Marášková.
Byla připravena řada akcí.
Z těch nejúspěšnějších byly:
- pionýrská olympiáda
- slib jisker
- slib pionýrů na Salaši a Slavíně v Bratislavě
- turistické vycházky a výlety
- branné hry a táboráky
- pionýrský tábor v Kunžaku

Školní družina
S. vychovatelka se zaměřila na zájmovou činnost. Organizovala
práci tak aby byla pro žáky přitažlivá a plnila funkci
aktivního odpočinku. Vedla děti k účasti na veřejném životě
v obci a činnosti společensky prospěšné. Spolupracovala s PO
SSM, SSM, se SRPŠ, s vysílačem i některými složkami NF. Dařily
se jí úspěšné společné akce se ŠD Bílovice. Při všech těchto
akcích dbala na utváření a upevňování kamarádských vztahů mezi
dětmi. Starala se také o materiální vybavování ŠD. Odebírala a
využívala odborný časopis Vychovávatel i dětské časopisy
Mateřídoušku, Sluníčko a Sedmičku pionýrů. Pokračovala
v dalším vzdělávání vychovatelek, aktivně pracovala v sekci
pro mimoškolní výchovu na OPS.

Učitelský sbor
Na práci v prvním ročníku se připravovala s. uč. Nevělíková. O
prázdninách onemocněla a léčila se až do října. Do 1. tř.
nastoupila s. uč. Kantorová. Z práce měla velké obavy, protože
tak malé děti ještě neučila. Úzce spolupracovala se zkušenější
s. uč. Zelenkovou. Dobré výsledky svědčí o promyšlené a
odpovědné práci.
V druhém ročníku pokračovala s. uč. Zelenková. Po dobu jejího
více jak měsíčního léčení ji zastupovala s. učit. Květoslava
Sklenářová, důchodkyně.
Do třetího ročníku nastoupila jako zástup s. uč. Ivana
Mikolášová, aprobovaná pro mateřskou školu. V říjnu nastoupila
s. uč. Nevělíková.
Ve čtvrtém ročníku vyučovala s. Dostálová. Podařilo se jí
zvládnout výchovné problémy s minulého roku a vytvořit dobrý
třídní kolektiv.
Částečným stabilizováním kádrů na škole je každému jasné, co
má dělat, jak se na koho dá spolehnout, využít jeho ochoty,
nápadů a zkušeností. Výhodou je také dobrá aprobovannost, že
můžeme učit poloodborně výtvarnou, hudební a pracovní výchovu.

Správní zaměstnanci
Do starobního důchodu odešla paní Prajková. Na její místo
nastoupila s. Ludmila Mikulková, 43 let. Jako uklízečka
pracovala p. Gajdošíková, topič s. Medek. Obě ženy byly často
nemocné, museli jsme za ně brát zástupy.

Přehled o žácích
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
Celkem =

– 24 žáků
– 25 “
– 21 “
– 23 “
93 žáků

Průměrné známky: Čj – 2,0
m – 1,9
vl. – 1,7
pro. – 1,35
přír. – 1,75
psaní – 1,87
výt.v. – 1,23
tel.v. – 1,16
hud.v. – 1,15
prac.v. – 1,24
Průměrné známky podle tříd:
1. třída – 1,47
2. třída – 1,39
3. třída – 1,64
4. třída – 1,55
Průměrná známka školy – 1,53.
Školní knihovnu navštěvovalo 45 žáků, členů dětského filmového
klubu bylo 30, časopisy odebíralo 87 žáků, do náboženství bylo
přihlášeno 47% žáků.
Počet zameškaných omluvených hodin byl 4161. Průměr na žáka
45,6h.
V 1. třídě 807 h, ve 2. tř. 868 h, ve 3. třídě 1451 h, ve 4.
tř. 1040 h.
V Topolné 30. 6. 1987
Marie Dostálová

Školní rok 1987 – 1988

Začátek a konec školního roku

Školní rok byl zahájen 1. září 1987 slavnostním shromážděním
v koutku revolučních tradic za účasti předsedy MNV s. Zdeňka
Mikulky, předsedy MV NF s. Bohumila Koppa a předsedy SRPŠ s.
Oldřicha Poláška. Po vyslechnutí referátu, kulturní vložce
žáků, zdravice a vystoupení hostů se rozešli žáci
s vyučujícími do tříd, kde probíhala vyučujícími připravená
hodina míru. Prvňáčci byli přijati v krásné nové obřadní síni
předsedou MNV a sborem pro občanské záležitosti.
Posledním školním dnem roku byl čtvrtek 30. června 1988. Opět
jsme se sešli v koutku tradic, abychom zhodnotili uplynulý
školní rok, předali žákům knižní odměny, čestná uznání, odměny
za výtvarné soutěže a průkazy mladých cyklistů. Žákům
poblahopřáli i vyučujícím poděkovali předseda MNV a MVNF.

Události v obci
V naší obci neutichlo pracovní úsilí. Byla ukončena oprava
„staré“ školy, ve které byla zřízena zdravotnická stanice,
kadeřnictví a mandlovna prádla. Pokračovalo se na pracích
v kulturním středisku v Búrovcích. Hlavní úsilí však bylo
zaměřeno na stavbu závodu veřejného stravování a pošty, jejímž
včasným dokončením je podmíněna plynofikace obce. Důstojně
proběhla oslava 70 výročí VŘSR a oslava 40. výročí Vítězného
února.
Důstojně proběhla také oslava MDŽ v kulturním středisku. Naši
žáci 3. a 4. ročníku se poprve představili ve svých nových
slováckých krojích, které jsme jim za pomoci výboru SRPŠ a
maminek pořídili a moc se líbili.
Oslava MDD byla opět připravena ve spolupráci školy, výboru
SRPŠ a složek NF. Škoda byla, že se pro nejisté počasí
uskutečnila v sále a ne v pěkném přírodním amfiteátru, kam se
připravovala.

Výchovně vzdělávací práce školy
Důležitým úkolem práce školy bylo zavádění nových,
definitivních osnov do 4. ročníku a plnění stanovených úkolů
plánu, které obsahovaly využívání regionálních tradic obce i
okolí, zkvalitňování světonázorové výchovy, zkvalitňování
tělesné a branné výchovy, vedení žáků k dodržování bezp.
silničního provozu, výchovu žáků k péči o životní prostředí,
zvýšenou pozornost estetické výchově.
Zdařile rozvíjely vyučující taneční a pohybovou složku
v hudební a tělesné výchově. Velmi dobře byla rozvíjena
výtvarná výchova ve 3. a 4. ročníku.
Obě významná výročí jsme připravovaly dlouhodobě – slohové
práce, výtvarné práce, četba prózy a poezie, výstavky prací,
knížek, besedy s účastníky zájezdů do SSSR. Při přípravě Února
jsem zařadili ještě exkurze do závodů v Napajedlích, do muzea

obuvi v Gottwaldově, na Vyškovsko do muzea a Dědic – rodiště
prvního dělnického prezidenta. Velmi úspěšná byla beseda
s přímým účastníkem únorových událostí v Praze s. Bartošíkem.
Spolupracovali jsme při všech akcích s Topolankou.
Regionální tematiku se nám dařilo rozvíjet jak v prvouce, tak
ve vlastivědě, ŠD, výtvarné výchově i výtvarném kroužku. Naši
práci předvedly na Dnech pedagogické tvořivosti všem učitelům
okresu vyučující Marie Dostálová, Hana Marášková a Dana
Čechmánková. Vystoupení i výtvarné práce byly vysoce oceněny
nejen učitelskou veřejností, našimi nadřízenými školskými
orgány, ale i představiteli stranických a okresních orgánů.
Velikým překvapením pro všechny bylo vystoupení s. Maráškové,
která ukázala, jak se může v družině pracovat a co lze
dokázat. Byla přijata u tajemníka OV KSČ i vedoucího OŠ při
příležitosti Dne učitelů.
Opět jsme dbaly na další rozvoj zájmové činnosti a všechny
jsme se staly vedoucími. Z 82 žáků bylo zapojeno 57 žáků,
z toho v tělovýchovných kroužcích 42 žáků.
Kroužek výtvarný vedla s. uč. Čechmánková. Dokázala žáky
získat pro každou práci, nebála se ani pustit do modelování
s modelářskou hlínou. Úspěchy se brzy dostavily i v okresních
soutěžích: I. a II. místo v soutěži Děti, mír a umění, II.
místo v soutěži k výročí Února, II. cena v soutěži s brannou
tematikou (Milan Mikulka a Radana Mikulková, 3. tř.; Veronika
Kunová 4. tř., Radim Doležal, 3. tř.) Práce našich žáků byly
instalovány na Dnech pedagogické tvořivosti, na konferenci o
estetické výchově, na konferenci o zemědělství na OV KSČ.
Kroužek rytmické gymnastiky vedla s. Marášková. Vystupovala
s děvčaty nejen v obci, na pionýrských akcích v Bílovicích,
ale i k MDŽ v JZD v Nedachlebicích. Zúčastnila se s nimi
okresní soutěže nefolklorních tanců v Uh. Hradišti, umístily
se na druhém místě a postoupily do krajské soutěže. Dostalo se
jim ocenění za vtipné řešení aktuálního námětu – ochrany
životního prostředí.
Kroužek pohybových her vedla s. Dostálová. Jejím cílem bylo
dosažení u žáků vyšší úrovně všestranné tělesné výchovy se
zaměřením na vybíjenou, turistiku a hlavně plavání, kde bylo
dosaženo pěkného výsledku – 88% žáků čtvrtého ročníku jsou
dobří plavci.
Kroužek dopravní vedla s. uč. Zelenková. Připravila zdařilou
dopravní soutěž, připravila žáky 4. ročníku k získání odznaku
– průkazu Mladého cyklisty.
Kroužky turistický a recitační vedla s. uč. Kantorová. Pracuje
se žáky všech ročníků, připravuje je hlavně na akce SOZ.
V turistickém kroužku se zaměřila hlavně na poznávání okolí,
jeho historie i současnosti. Úspěšný byl mírový pochod na
Salaš a slib pionýrů v rodném domku Kl. Gottwalda.
V rámci systému Mládež a kultura jsme se žáky navštívili
divadla v Uh. Hradišti, Gottwaldově, Brně a divadelní
představení loutkové v Napajedlích, a div. představení žáků ZŠ
Mařatice. Velmi pěknou úroveň měl výchovný koncert Topolanky

ve spolupráci s našimi Madlenkami. Vyučující navštěvovaly se
žáky výstavy v Uh. Hradišti, muzeum a galerii. Filmový klub
navštěvovalo 30 žáků. Úměrně věku žáků jsem se s nimi
zúčastňovali na jarních a podzimních směnách NF a odpracovali
jsme více než 200 brig. Hodin. Nasbírali 4108 g papíru, 20 kg
pomerančové kůry. Zapojili jsme se do soutěže ve sběru
odpadových surovin organizované Českou státní spořitelnou.

PO SSM
Práci pionýrské skupiny řídila skupinová vedoucí ZŠ Bílovic,
s. Pelková Libuše. Její snaha o získání vedoucích z řad rodičů
byla marná. Nejzdařilejšími akcemi byl slib pionýrů a
pionýrský tábor v Kunžaku, který vedla s. Marášková.
V pionýrských oddílech pracuje na naší škole 59 žáků – 1. tř.
– 10 jisker
2. tř. – 15 pionýrů
3. tř. – 19 pionýrů
4. tř. – 15 pionýrů

Školní družina
Práce s. vychovatelky Maráškové je na velmi pěkné úrovni.
Pracuje promyšleně, náročně, systematicky. Velmi pěkná je
spolupráce se ŠD Bílovice – vzájemné návštěvy, soutěže,
závody. Význam spočívá i v tom, že nenásilnými formami
připravuje naše žáky na přechod do bílovské školy. Výsledky
práce ve družině pravidelně vystavuje ve vestibulu školy,
stará se o vylepšování vybavení a vzhledu heren.

Učitelský sbor
V 1. třídě vyučovala s. uč. Zelenková, měla jenom 15 žáků.
Ve druhé třídě pokračovala s. uč. Kantorová. Během roku se
odstěhovala s rodiči Michaela Bobková, takže vyučovala 23
žáků. Do třetí třídy nastoupila s. uč. Dana Čechmánková za s.
uč. Nevělíkovou, která je na mateřské dovolené. Přišla z V.
základní školy v Uh. Hradišti. Má aprobaci český jazyk a
výtvarná výchova. Je jí 36 let, má devatenáctiletého syna
Davida na vojně, jejím koníčkem je malování, grafika. Na jaře
se rozvedla. Na škole bude učit i v příštím roce. Ve třídě
měla 25 žáků.
Ve čtvrté třídě vyučovala s. Dostálová. Zajímavé bylo složení
žáků – 14 chlapců a 4 děvčata. 3 žáci se během prázdnin
odstěhovali. Po dobu lázeňského léčené ji zastupovala s. uč.
Ludmila Stuchlíková, důchodkyně ze St. Města.

Správní zaměstnanci
Mezi správními zaměstnanci došlo ke změně jenom u topiče. Tuto
funkci vykonávala Ludmila Medková, 28 l. Školnice Ludmila
Mikulková byla často nemocná, stejně jako uklízečka Anna
Gajdošíková. Zvláště p. Gajdošíková je velice obětavá.

SRPŠ
Práce výboru SRPŠ se velmi zlepšila, díky jeho nového složení
a především předsedovi Oldřichu Poláškovi. Ve spolupráci jsme
uskutečnili dvě přednášky pro rodiče, divadelní zájezdy,
bruslení na zimním stadiónu v Uh. Hradišti, sběr papíru a
železa, uvedení školní zahrady do provozu, soutěže žáků ve
fotbalu a o zimních a jarních prázdninách ve stolním tenisu.
Zorganizovali se dva společenské večírky pro rodiče ve
spolupráci s Topolankou, oslavu Dne učitelů, MDŽ, MDD,
zabezpečili sečení trávy v okolí školy, vymalování školní
družiny a natření tabulí ve třídách.

ŠKK
Předsedkyně školské a kulturní komise je s. učitelka Zdeňka
Dohnalová. Do komise pravidelně chodí ředitelka školy, která
podle plánu nebo potřeby informuje o škole.

Zdravotní stav žáků
Přestože byla zima velmi mírná, zameškali žáci 5732 hodin pro
nemoci. Převážně to byly dětské infekční nemoci – neštovice a
příušnice, ale i angíny, hlavně opakované. Na vysokém počtu
zameškaných hodin pro nemoc se podíleli žáci Richard Hrdina,
4. tř., Aleš Pavlica, 2. tř., Vít Úlehla, 4. tř.,
Zameškané hodiny podle tříd:
1. tř. – 1246 hod.
2. tř. – 1810 hod.
3. tř. – 1382 hod.
4. tř. – 1294 hod.
Celkem: 5732 h
Průměr na žáka: 62,3

Přehled o žácích
1. třída – průměrná známka, pochvaly, knižní odměny, důtky
ředit.
1. třída – 1,33 0 6 0
2. třída – 1,38 6 4 1

3. třída – 1,73 2 4 1
4. třída – 1,75 2 7 3
Průměrná známka školy: 1,55
V Topolné 30. 6. 1988
Marie Dostálová

Školní rok 1988 – 1989

Počátek a konec školního roku
Školní rok byl zahájen ve čtvrtek 1. září 1988 ve znamení
oslav, které nás čekaly – 70. výročí vzniku ČSR, 20. výročí
čs. federace a hlavně 40. výročí založení pionýrské
organizace. Sešli jsme se tradičně v koutku tradic s rodiči
nastávajících prvňáčků a zástupců obce. Mile bylo přijetí
nejmenších u předsedy MNV. Do pilné školní práce jsme se
pustili od druhého dne.
Nároční školní práce skončila v pátek 30. června. Zhodnotili
jsme celoroční práci žáků ve škole, včetně školní družiny,
předali knižní odměny, čestná uznání a diplomy, tradičně
průkazy mladého cyklisty. Pionýrské kroje dodaly shromáždění
velmi slavnostní ráz, jak se vyjádřili i hosté – předseda MV
NF s. Kopp členka rady MNV a předsedkyně KŠK s. Zd. Dohnalová.

Události v obci
Škola se zúčastňovala všech akcí v obci. Velkou píli a snahu
vyvíjel MNV při dokončovacích pracích na výstavbě pohostinství
a pošty, které mají být předány do užívání koncem srpna 1989.
zahájena byla plynofikace obce a to směrem od sušárny píce,
jídelnu JZD do Bůrovců. Tradičně pěknými akcemi školy pro
veřejnost se stala akademie k MDŽ a oslava MDD. Na přípravě a
průběhu se podílí složky NF, výbor SRPŠ, hudba Topolanka a
vysílač.

Výchovně vzdělávací práce školy
Hlavními úkoly školního roku bylo uplatňování komplexního
přístupu k výchově při vyučování i v mimoškolní výchově,
intenzifikace a zkvalitňování úrovně vyučování, rozvíjení
spolupráce školy a veřejnosti a zvýraznění řídící, kontrolní a
metodické činnosti.
V hodinách jsme se snažili rozšířit prostor pro opakování,
procvičování a upevňování učiva, o cílevědomější výchovné
působení . Důraz jsme kladli na rozvoj aktivity, samostatnosti

a tvořivosti žáků. Vedli jsme žáky k práci v kolektivu,
k odpovědnosti a čestnosti. Zvýšili jsme péči o žáky méně
nadané a zaostávající.
Systematicky jsme vedli žáky k zapojování se do práce
v zájmových kroužcích, které jsme sami také vedli – byly to
následující kroužky: pohybových her, rytmické gymnastiky,
dopravní, turistický a recitační. Záměr se zdařil. Z 89 žáků
bylo zapojeno 66, z toho 74% v kroužcích tělovýchovných.
Zapojovali jsme se také do brigádnické činnosti. V rámci směn
NF jsem se žáky odpracovali 178 hodin, sbírali jsme také
pomerančovou kůru a mařinku vonnou.
Na oslavu 40. výročí založení PO SSM jsme se připravovali od
počátku školního roku. Navázali jsme kontakt s oddílovými
vedoucími, podařilo se nám získat pro 1. a 2. třídu vedoucí
z řad rodičů. Zorganizovali jsme společný výlet rodičů s dětmi
do Buchlovic a na Buchlov, zúčastnili se mírového pochodu
spojeného s besedou s prvními pionýry (PhDr. Zdeňka
Šmatelková, MUDr. Vlastimil Lapčík, Ladislav Nohál). Oslavy
vyvrcholily 24. 4. 1989 sportovně branným dnem v Bůrovcích,
kterého se zúčastnil i okresní školní inspektor s. Ant. Drgář.
K tomuto dni vypadalo zapojení do pionýrské organizace takto:
1. tř. – 14 jisker, 58%, ved. Anna Lezová
2. tř. – 11 pionýrů, 69%, ved. Hana Úlehlová
3. tř. – 18 pionýrů, 78%, ved. Marcela Otáhalová
4. tř. – 22 pionýrů, 85%, ved. Ivana Samohýlová
Z 89 žáků zapojeno 65 žáků, tj. 73%.
Práce školní družiny byla na velmi pěkné úrovni. Vychovatelka
pracuje promyšleně, organizuje práci tak, aby byla pro děti
přitažlivá, poučná a plni funkci aktivního odpočinku.
Spolupracuje se SRPŠ, s pionýrskou organizací, se ŠD Bílovice.
celoročně vystavuje výsledky své práce ve vestibulu školy,
vylepšuje prostředí ŠD. Její činnost byla vysoce oceněna
okresními orgány při příležitosti 40. výr. PO SSM.
Plánované akce systému MaK jsme splnili beze zbytku.
Navštívili jsme loutkové divadlo Sdruženého klubu pracujících
v Napajedlích a shlédli pohádku Broučci, Velmi se žákům líbila
pohádka o dracích a princeznách brněnských loutkoherců,
potomků Matěje Kopeckého, v Bílovicích.
Navštívili jsme dětské divadelní představení v Divadle
pracujících v Gottwaldově, zajeli se podívat na herce –
školáky do Mařatic.
V rámci výtvarné výchovy a výtvarného kroužku jsme
organizovali exkurze do Slováckého muzea, Galerie a na
výstavky vítězných dětských prací. Z našich žáků se dostalo
ocenění z výtvarných soutěží Děti, mír a umění a Životní
prostředí pro Kateřinu Bartošíkovou a Radima Doležala.
V recitační soutěži se velmi dobře umístila Zuzana Nevělíková.
Školní výlety jsme organizovali tak, aby vhodně doplňovaly
učivo – Jak žili lidé dříve, jak žijí dnes, jaký měli vztah
k přírodě a jak se k ní chováme my. S nejmladšími žáky jsme
navštívili skanzen a zámek ve Strážnici, ZOO v Hodoníně, se

staršími skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a podnikli tůru
tamními horami.v hodinách tělesné výchovy jsme plnili odznak
dětské zdatnosti a splnili takto:
1. tř. – 19 žáků, 2. tř. – 15 žáků, 3. tř. – 16 žáků, 4. tř. –
11 žáků; 68%.
V důsledku změny v hodnocení žáků 1. ročníku – neklasifikovalo
se, se vyučující scházela s rodiči každý měsíc a o práci dějí
je podrobně informovala. Forma se osvědčila, rodiče si na ni
zvykli. Každou práci, výrobek komentovala, zapisovala
hodnocení do deníčků.

Učitelský sbor
Na počátku školního roku začal pracovat učitelský sbor se ve
stejném složení jako v minulém školním roce. Ke změně přišlo
k 1. říjnu. Na ZŠ v Brodě odešla vyučovat s. uč. Dana
Čechmánková. Loučili jsme se s ní velice nerádi, protože její
práce byla velmi dobrá. Také žáci 4. ročníku byli nešťastni.
Na její místo nastoupil s. učitel Norman Černý. Byl to
pětadvacetiletý začínající pracovník. S jeho prací,
vystupováním a chováním jsme nebyli spokojeni. S koncem
školního roku skončil i jeho pracovní poměr u nás. Na samém
konci školního roku nám oznámila s. uč. Kantorová, že od nás
také odchází, protože bude bydlet a učit v Brně. Protože u nás
učila od roku 1982, loučili jsme se s ní neradi.
V první třídě učila 24 žáků s. Marie Dostálová. Byla to pro ni
práce velmi náročná, protože v prvním ročníku neučila skoro 20
let. Jako první prošla ročníkem, kde se neklasifikovalo.
Ve druhé třídě učila s. uč. Zelenková. Počet žáků vzrostl o
jednoho, protože se přistěhovali Nádeníčkovi.
Ve třetí třídě učila s. uč. Kantorová a ve čtvrté D.
Čechmánková. Také ve 4. třídě přibyla jedna žákyně a to
Kateřina Burešová. Brzy si zvykla a patřila mezi nejlepší ve
třídě a to jak znalostmi, tak chováním.

Správní zaměstnanci
U správních zaměstnanců ke změně nedošlo, jenom k vyměnění
funkcí. Paní Gajdošíková se stala školnicí, p. Mikulková
uklizečkou. V březnu vznikl p. Gajdošíkové nárok na odchod do
starobního důchodu. Rozhodla se, že bude pracovat nadále.

SRPŠ
Dobrá byla spolupráce s výborem SRPŠ, který odpovědně vedl s.
Ol. Polášek. Pomohli nám s úpravou školního pozemku,
pískoviště, cvičebny, s natíráním tabulí, sečením trávy.
Spolupracovali s námi i při zájezdech na divadelní představení

a školní výlety, připravili žáky na fotbalový turnaj,
zorganizovali drakiádu a druhý ročník turnaje ve stolním
tenisu o zimních prázdninách. Finančně přispěli na zakoupení
knižních odměn, na činnost ŠD a kroužku rytmické gymnastiky.
Na rozloučení se školním rokem připravili táborový oheň.

Zdravotní stav žáků
Nemocnost žáků se proti minulému školnímu roku snížila,
zvláště ve 2. a 3. ročníku. Nejvyšší byla ve 4. třídě, vysoká
byla i v 1. třídě. Tam k tomu přispělo léčení Martina Hrdiny
po zlomenině pravé ruky v hodině tělesné výchovy. Úraz se
stal, při dodržení všech bezpečnostních předpisů u s. uč.
Zelenkové, vlastní vinou – neposlušností žáka. Hodně často
nemocný byl i Radek Kaňovský.
Zameškané hodiny podle tříd:
1. tř. 1360 h – 56,6 h průměr na žáka
2. tř. 775 h – 48 h
-“3. tř. 999 h – 43 h
-“4. tř. 1527 h – 59 h
-“Celkem 4661 h – 52 h průměr na žáka

Přehled o žácích
Žáků
1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.

24
16
23
26
89

chl
16
10
12
13
51

výborní samé jed.
8
6
6
5
4
5
5
24
15

Průměrná známka
a) třídy
2. – 1,45
3. – 1,47
4. – 1, 49
b) školy 1,47s
V Topolné 5. 7. 1989
Marie Dostálová

Školní rok 1989 – 1990

Začátek školního roku

pochv.
7
7
14

ČU
7
2
7
6
22

knihy
4
4
4
4
16

Zahájení školního roku proběhlo ve vestibulu školy 4. září
1989. Noví prvňáčci byli přijati u předsedy MNV Zdeňka Mikulky
v obřadní síni. Pravidelně vyučování podle rozsahu hodin
začalo v úterý 5. září.

Vých. vzděl. práce školy
Na základě výsledků práce jsme si stanovili pro nový školní
rok úkoly: zvýšit kvalitu vých. vzdělávací práce,
rozvíjet u žáků vztah k výchově ochrany životního prostředí,
estetické, citové a k práci,
zlepšit úroveň tělesné výchovy
rozvíjet tvořivou práci učitelů.
Částečným stabilizováním kádrů na škole – L. Zelenková, H.
Marášková, M. Dostálová a H. Nevělíková je práce snažší. Každá
ví, co má dělat, ředitelka ví, co od které může očekávat.
Delší dobu byla nemocná L. Vařáková, kterou po celou dobu
zastupovala důchodkyně uč. Květoslava Sváčková z Hluku. Na
žáky 1. ročníku měla dost velké požadavky. Známkování bylo
pode klasifikačního řádu, zohledňováni byli žáci s nálezem
dyslexie.
Ve vyučovacím procesu byla kladena na první místo aktivita,
tvořivost a samostatnost. Stále bylo ve škole zdůrazňováno, že
nemůžeme jenom učit, ale žáky musíme ve škole naučit.
Velká pozornost byla věnována čtenářskému výcviku, výcviku ve
slovním projevu a estetice písemného projevu.
Cenná je dobrá znalost prostřední žáků všemi vyučujícími.

Akce ve škole
Navštívili jsme nebo sami zorganizovali:
- klub filmového diváka ve ŠD,
- loutkové divadlo v Napajedlích,
- slavnostní shromáždění k 70. výročí vzniku Československa,
- výstavku knih s prodejem,
- besedu s knihovnicí z Bílovic,
- divadelní představení v Uh. Hradišti a ve Zlíně,
- besedu o včelách,
- návštěvu požární zbrojnice,
- soutěž v dopravní výchově,
- podzimní a jarní cvičení v přírodě,
- návštěvu Slováckého muzea a galerie,
- celoroční výstavku žákovských prací
- účast ve výtvarných soutěžích – získání I. ceny s požární
tématikou,
- účast ve fotbalovém turnaji v Kněžpoli a získání I. místa,
- sběr pomerančové kůry a papíru,
- tělovýchovné slavnosti na hřišti TJ.

Zájmová činnost
Na škole velmi dobře pracoval kroužek rytmické gymnastiky
vedeny H. Maráškovou, kroužek recitační H. Nevělíkovou,
kroužek dopravní L. Zelenkovou. V rámci pohybových her jsme
nacvičili spart. skladbu pro nejmladší žactvo M. Dostálová,
pro mladší žáky L. Zelenková a pro mladší žákyně H.
Nevělíková, která se s . děvčaty zúčastnila i okresních
tělovýchovných slavností.

Kádrové změny
K 1. 9. 1989 byla k nám na školu přeložena pí. Uč. Ludmila
Vařáková ze ZŠ Březolupy. V první třídě si vedla velmi pěkně
až do prosince, kdy onemocněla a léčila se až do května 1990.
přišla k nám jako rozvedená s pětiletou dcerou Martinou. V té
době bydlela u svých rodičů v Nedachlebicích.
Ve druhé třídě učila M. Dostálová, ve třetí L. Zelenková a
čtvrtou třídu převzala po pí. Uč. Kantorové Hana Nevělíková.
S touto třídou byly potíže až do konce školního roku. Práce
byla po celé čtyři roky narušována chováním několika žáků.

Správní zaměstnanci
Správní zaměstnanci zůstali stejní. Školnice A. Gajdošíková,
uklízečka L. Mikulková a topička L. Medková.

SRPŠ
Práce SRPŠ velmi stagnovala. Pracovalo jenom několik
svědomitých členů výboru. Předsedu s obtížemi vykonával O.
Polášek. Ten byl iniciátorem 3. roč. náročného turnaje ve
stolním tenisu, připravil žáky na turnaj v kopané, spolu se
sportovci připravil hřiště na tělovýchovné slavnosti. Pomáhal
s údržbou školní zahrady.

Školní družina
Práce vychovatelky H. Maráškové je vynikající. Svoji výchovnou
prací ovlivňuje znalosti žáků. Cenné jsou dlouhodobé soutěže
přírodovědné a tělovýchovné. Zájmovou činnost rozvíjí tak, aby
jako forma aktivního odpočinku pomáhala nejen k regeneraci
sil, ale především rozvíjela osobnost dítěte.
Ve ŠD zorganizovala sběr padaných jablek, sebeobslužná činnost
vyvrcholila pečením vánočního cukroví. Zorganizovala hudební
soutěž a besídku.

Zdravotní stav žáků
Velká nemocnost nás zasáhla v únoru – chřipka, kdy jsme měli
několik dnů 20-30 žáků na škole.

Přehled o žácích
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
celkem

20
23
16
23
82

žáků
žáků
žáků
žáků
žáků

8 chlapců
15 chlapců
10 chlapců
12 chlapců
45 chlapců

12 dívek
8 dívek
6 dívek
11 dívek
37 dívek

Klasifikace
1. třída 20 prospělo
1,57 průměr
2. třída 23 prospělo
1,4
-“1 žák neklasifik, dyslexie
3. třída 16 prospělo
1,51 -“4. třída 23 prospělo
1,54 -“Zmeškané hodiny:
hodin
1. třída 560 28ø
2. třída 728 32ø
3. třída 491 31ø
4. třída 729 32ø
Celkem
2608 31ø
V Topolné 1. 9. 1990
Marie Dostálová

Schází zápis pí. Dostálové za školní rok 1990 – 91

Školní rok 1991-92

Úvod, ráz doby
Uplynulý školní rok byl 1.rokem prožitým v odvětvovém řízení,
rokem seznamování se s alternativami transformace školské
soustavy. Nařízením vlády ČR z 22. 4. 1992 vešla v platnost
dlouho očekávaná vyhláška č. 251 o platových poměrech
zaměstnanců rozpočtových a dalších organizací. Uvádění zákona
o státní správě a samosprávě v život se ukázalo často jako
konfliktní a naráželo jednak na nedostatek prostředků, na
jednak na projevy plýtvání na sklonku rozpočtového roku 1991.

V květnu a v červnu 1991 utrpěly mezilidské vztahy na školách
zařazováním pedagogických pracovníků do platových tříd a
stupňů. Nerušené práci neprospěla trvalá nedorozumění mezi
MŠMT ČR a učitelskou veřejností, tkvící v opožděném
předkládání záměrů ministerstva k diskusi, ve výrocích
ministra Vopěnky, namířených proti učitelům, o nedostatečném
plnění řídící funkce MŠMTČR ve věcech výchovy a vzdělávání i
v chybějící nebo mlhavé koncepci rozvoje školství.
Rok 1991 – 92 se nám jevil jako rok nejistot, voleb, konkurzů,
nerozumění mezi OROSem a ŠÚ v Uherském Hradišti. Příprava
nového školního roku je ohrožena absencí vládního nařízení o
míře základní vyučovací povinnosti, bez něhož nelze sestavit
úvazky a konečně ani stanovit potřebný počet ped. pracovníků
na školách. Diskutován je i počet ročníků I. stupně ZŠ: zda
bude jako dosud čtyřročníkový či s pěti ročníky. Neujasněny
zůstávají i otázky osobních příplatků (jejich výše a od kdy),
pravidel honorování přespočetných hodin a zastupování, odměn
za opravy žákovských písemností v jazycích a v matematice,
proplácení nevyčerpané dovolené, chybějícího resortního
předpisu o limitu přiznání vyšší platové třídy (zatím 33%
počtu učitelů jednoho pracoviště).

Výuka
Stěžejním výchovně vzdělávacími cíli naší neúplné ZŠ bylo
jednak zvládnutí příchodu dětí z MŠ do 1. ročníku, jejich
adaptace z předškolního na školní režim, jednak kvalitní
příprava žáků ostatních ročníků a čtvrtého zvláště na
znalostní a dovednostní nároky 5. ročníku. Bylo úplnou ZŠ
v Bílovicích shledáno, že klasifikace ve 4. roč. vcelku
odpovídá prospěchovým výsledkům našich žáků v 5. ročníku.
Učitelky i pí. Vychovatelka ŠD usilovaly o to, aby přiměřenou
formou vštěpovaly žákům zásady demokracie, humanity,
občanství, vztahu ke svému regionu k naší přírodě.
Z provedených hospitací a kontrol žákovských písemností lze
soudit, že vyučující přes nedostatek vhodných učebnic (zejména
prvouka a vlastivěda i přírodověda) splnili požadavky učebních
osnov a usilovali o dobré výsledky i pověst místní školy.
V příštím školním roce bude třeba se zaměřit na nácvik
pravopisu, na rozvoj vyjadřovacích schopností a na nedostatky
zjištěné při vstupních prověrkách z JČ a M v 5. ročníku

Prospěch, chování, pochvaly
II. pololetí 1991-92
TŘ
Počet
ø
ø
žáků/dív JČ
M
I.
II.
III.
IV.
I.IV.
TŘ.
I.

II.

III.

IV.

21/10
22/8
20/12
21/7
84/37

1,42
1,60
2,15
1,95
1,78

1,57
1,50
1,80
1,52
1,60

Výborní žáci
jmenovitě
Bartošová,
Dufková,
Hrdina, Kubík,
Máčelová,
Medková,
Mikulková,
Škára
Medková,
Huňka,
Rozsypálková,
Lapčíková,
Hlavačková
Foltýnová,
Hubáčková,
Kaňovská,
Vaculová

Hoferek,
Bartoš,
Mikulka,
Dohnalová,
Hrdinová,
Škára, Valenta
celkem 24

ø
ø
ø
ø
Prv. Přír. Vlas. Vv

ø
Tv

ø
Hv

ø
Pr

1,14
1,20
1,85
1,40

1,0
1,13
1,05
1,09
1,07

1,0
1,0
1,35
1,14
1,12

1,14
1,13
1,30
1,14
1,17

1,23
1,23

1,42
1,42

1,04
1,0
1,55
1,38
1,24

Slabý prospěch – Pochvaly
jmenovitě
jmenovitě
Vojtášek (JČ 3)
Bartošová,
Dufková,
Hrdina,
Medková,
Škára,
Mikulková,
Gajdošíková,
Máčelová
Plšek –
Vašíček,
dyslexie,
Vařáková,
dysgrafie v JČ,
Škára, Huňka,
Doležal
Hlaváčková
Mikulková Andrea Foltýnová,
(do ZvlŠ)
Hubáčková,
Berková,
Vaculová,
Sládková
Kaňovská,
Mikulková M.
Fusek
Bartoš,
Hrdinová,
Škára, Valenta

7

23

ø
prosp.
třídy
1,18
1,28
1,57
1,36
1,34

Napomenutí
TU, ředit.
-

-

-

-

-

Výchovně vzdělávací akce školy
22. 12. 1991 – vánoční besídka
25. 3. 1992 – návštěva filmového dětského představení
v Bílovicích
9. 4. 1992 – návštěva divadelního představení ve Slováckém
divadle „Pohádka z klobouku“
14. 4. 1992 – besídka s jarní tematikou

3. 6. 1992 – školní výlet 3. a 4. tř. do Uh. Brodu a na hrad
Světlov v Bojkovicích, 1. a 2. třída do Kroměříže
6. 6. 1992 – fotbalový turnaj v Kněžpoli
17. 6. 1992 – divadelní představení „O červené Karkulce“
v Bílovicích

Zaměstnanci školy
V 1. třídě vyučovala pí. uč. Lid. Zelenková
Ve 2. třídě –“- pí uč. Hana Nevělíková
Ve 3. třídě –“- pí uč. Ludmila Vařáková
Ve 4. třídě –“- pí řed. Marie Dostálová
ŠD vedla vychovatelka pí Hana Marášková. Funkci školnice
vykonávala pí. Ludmila Medková. Funkci uklizečky pí Ludmila
Mikulková. Topičské práce po dobu topného období zastával p.
Vladimír Horák.

Činnost školní družiny
V letošním roce hrály děti ŠD dlouhodobou hru TEKUMSEH na
motivy knihy T. Stenbena. Soutěžily v družstvech i
jednotlivci. Vyráběly luky, šípy, totemy, indiánské opasky,
čelenky atd.
V lednu jsme se zúčastnili přehlídky esteticko-výchovné
činnosti ŠD v Uh. Hradišti, v červu proběhla „veselá
olympiády“ v UH a naše družstvo dětí 3., 4., tř. ŠD se umístil
na 3. místě.
Celý rok spolupracovali ŠD Topolná se ŠD Bílovice, uskutečnili
jsme řadu společných akcí, např. lehkoatletické závody, turnaj
v přehazované, okrskové kolo Veselé olympiády. Průběžně
navštěvovali ŠD kino v Bílovicích.

Zájmová činnost
Pracovaly kroužky rytmické gymnastiky, dva kroužky angličtiny,
flétny. Co se zde děti naučily, předvedly na třech besídkách
(vánoční, velikonoční, na závěr školního roku). V prosinci –
únoru proběhl sběr pomerančové kůry (sebráno 40 kg)
Poslední den školního roku uskutečnila vychovatelka se
spoluprací s rodiči táborák k ukončení školního roku na
hřišti.
V Topolné 1. listopadu 1992
Zapsala: Ludmila Vařáková

Školní rok 1992 – 93

Ráz doby
Společenská situace v tomto školním roce byla odrazem
politického kvasu, který charakterizovaly: rozpad Občanského
hnutí, nefunkční tahanice Pithartovy vlády o státoprávní
uspořádání v souvislosti s odštěpením Slovenska, komunální
volby v nich zvítězila pravicová Občanská demokratická strana
liberálního ekonoma Václava Klause, utvoření koalice
pravicových stran (ODS, KDU-ČSL, ODA) a zahájení
transformačního procesu ve všech oblastech života naší
společnosti v ekonomice především. V opozici proti radikálnímu
návratu České republiky (k 1. 1. 1993 se osamostatnilo
Slovensko) mezi prosperující západní demokracie s vyspělým
tržním hospodářstvím, proti překonání hospodářské zaostalosti
ČSR, zůstali Sládkovi republikáni, rozštěpeni Komunisté a
Československá strana sociálně demokratická. Vláda zajistila
směnitelnost české koruny, navázala spolupráci s Mezinárodním
měnovým fondem, emitovala nové státovky a bankovky. Cílevědomě
začala plnit podmínky pro náš vstup do Evropského
hospodářského společenství, Evropské unie a Severoatlantického
obranného společenství (NATO). Většinová vláda prosazovala
vznik kapitálového trhu, růst produktivity práce cestou
modernizace výroby pomocí západní technologie, příliv
zahraničního kapitálu, brzdila inflaci a produktivitou
nepodložené populistické snahy po nepřiměřeném růstu mezd,
podporovala odstátnění podniků (také zavedením kuponové
privatizace), provedla restituci komunisty znárodněného
majetku a prosadila legislativní předpoklady k rozvoji
soukromého podnikání, dále demokratizaci společenského života,
právního řádu v duchu Všeobecné deklarace lidských práv z 10.
12. 1948 (Komunisty pečlivě utajovaná).
V sektoru školství šlo jako obvykle především o financování
středních a základních škol státních a narůstajícího počtu
soukromých nebo státních s právní subjektivitou. Výchozím
bodem se stal normativ výdajů na jednoho žáka, ujasňovalo se
přispívání zřizovatelů škol (OÚ), školského úřadu,
ministerstva školství a rodičů na MŠ, školní jídelny a školní
družiny. Většina ZŠ našeho okresu se do rozpočtu stanoveného
na základě normativu se svými současnými mzdovými potřebami
nevešla. V listopadu 1992 zjištěno, že nároky na mzdové
prostředky ZŠ v Topolné byly chybně stanoveny, takže po
vyrovnání schodku zbyla ve IV. Čtvrtletí k rozdělení mezi sedm
zaměstnanců školy na odměny pouhých 4.800 Kč. Rozpočet školy
zatížilo i odškodnění učitelů zařazených do 8. platové třídy.
Finanční schodek školy v dubnu 1993 činil 79.000 Kč.
Spolupráce škol okresu se školským úřadem vedeným p. Mgr.
Slavíkem probíhala na úrovni a vcelku bez problému. To zdaleka

neplatilo o vztazích některých členů OVČMOS ke školskému
úřadu: vzájemné osočování a spory záporně působili nejen na
učitelskou veřejnost.
Nezávislou školní inspekční skupinu p. inspektor Rouďoš
z Hluku. Ministra školství p. Vopěnku vystřídal p. Petr Piťka
(oba za KDU-ČSL).

Začátek a konec školního 1992-93
Po slavnostním zahájení nového školního roku potkala koncem
října místní školu mimořádná událost: po několikadenní
pracovní neschopnosti podlehla selhání oběhového systému pí.
ředitelka Marie Dostálová, která vyučovala 4. postupný ročník.
Na její místo byl ustanoven ŠÚ v Uh. Hradišti p. Miloslav
Turna (aprobace 1.-5., př + pp), do 30. 6. 1992 ředitel ZŠ
v Bílovicích. Přestože jmenovaný dosáhl v červnu 1992
důchodového věku, rozhodl se přesluhovat jako učitel od září
1992 na ZŠ v Bílovicích, od konce října na ZŠ v Topolné.
Převzal školu s dvěma chybějícími zápisy ve školní kronice –
za školní rok 1990-91 a 1991-92. Po dohodě s oši. p. Reňákem,
který navštívil školu 10. 11. 1992, se p. Turna uvolil
chybějící zápis za rok 1991-92 ve školní kronice doplnit.
Školní rok proběhl s výjimkou ztráty pí. ředitelky Dostálové a
marné snahy vtěsnat se do finančního rozpočtu, vycházejícího
v duchu úsilí o dosažení solidních výchovně vzdělávacích
výsledků.
Školní rok byl slavnostně ukončen žákovským shromážděním za
účasti starosty p. Samsounka a rodičů žáků. Vybraní žáci byli
odměněni knížkami, věnovanými klubem rodičů. 30. června
uspořádala škola a klub rodičů tradiční táborák.

Výchovně vzdělávací práce školy
V tomto školním roce se staly kritériem pro hodnocení
účinnosti výchovně vzdělávací práce škol dosažené výsledky, t.
j. vědomosti žáků. Místo stabilních osnov a jednotných učebnic
vydalo MŠMT tzv. „minima vědomostí a dovedností“ odpovídající
jednotlivým postupným ročníkům. Na jaře 1993 byl vydán
„program transformace vzdělávací soustavy“. Na trhu školních
učebnic se objevil výběr alternativních učebnic, pracovních
sešitů a různého metodického zpracování. Bohužel scházela
učitelům možnost se s knihami předem důkladně seznámit a
porovnat je. Učebnice financovalo okresní materiální středisko
pro zásobování škol v rozmezí normativu. Učitelé se seznámili
s materiálem MŠMT o výchovných postupech u dětí s vývojovou
poruchou čtení a psaní.
Dne 8. února 1993 naši žáci navštívili pohádkovou hru
v městském divadle ve Zlíně. 9. května předvedla MŠ spolu se
ZŠ v Topolné veřejnou besídku ke Dni matek v Bůrovcích, hrála

Topolanka. Žáci 3. a 4. ročníku navštěvovali od října 1992 do
ledna 1993 plavecký výcvik v Uh. Hradišti.
Vstupní prověrky, uskutečněné v 5. roč. na ZŠ v Bílovicích,
prokázaly, že topolští žáci byli do II. stupně ZŠ ve většině
připraveni. Základním školám byl k seznámení předán nový
výchovně vzdělávací projekt Obecná škola. O jeho pokusném
zavedení se uvažuje od 1. postupního ročníku až v příštím
školním roce 1993-94, zatím dobrovolně po projednání s učiteli
a rodiči každé školy.
Jako přínos pro vlastivědné poznávání lze považovat i
jednodenní 3. a 4. třídy do skanzenu v Rožnově a turistická
vycházka z Pusteven k Radegastu na Radhošti. 1. a 2. třída
navštívil zámek Mikolice v okresu Hodonín. U příležitosti Dne
dětí se škola zúčastnila kulturního vystoupení souboru
Včeláranek.

Žáci, prospěch, chování a absence
V 1. – 4. roč. zdejší školy se učili 72 žáci, z toho 33
děvčata. Během školního roku se odstěhovala 2 děvčata.
Na konci školního roku neprospěla jedna žákyně 4. roč.
z matematiky. Nejhorší prospěchový průměr zaznamenali žáci
z vlastivědy, přírodovědy a z českého jazyka převážně proto,
že mnozí vykazovali nízkou úroveň čtení, neschopnost
reprodukovat přečtené a s tím související chudou slovní
zásobu. Prospěchový průměr činil 1,33. Snížená známka
z chování nebyla udělena nikomu, napomenuti byli dva žáci. Za
celý školní rok topolští žáci zameškali 3417 vyučovacích
hodin. Všechny byly řádně omluveny, záškoláctví nezjištěno.
Průměrná absence na žáka představovala 47,5 hodiny. V průběhu
školního roku nedošlo k žádným vážnějším přestupkům proti
školnímu řádu, ani na veřejnosti. Ze zápisu do 1. roč.
provedeného 4. 2. 1993 vyplývá, že příští 1. třída bude mít
asi 19 žáků.

Pedagogičtí pracovníci, správní zaměstnanci
Počet pedagogických pracovníků byl limitován čtyřmi třídami a
jedním oddělením školní družiny. Působili zde pp. Zelenková,
Nevělíková, Vařáková, Turna, ve ŠD pí. Marášková. Za častěji
nemocnou pí. Vařákovou zastupovala důchodkyně pí. Ludmila
Stuchlíková ze Starého města.
Péči o školní budovu zajišťovala školnice pí. Medková,
uklizečka s polovičním pracovním úvazkem pí. Mikulková,
sezónní topičské práce vykonávala důchodce p. Horák.

Zájmové útvary
V tomto školním roce fungovaly tři zájmové útvary: anglického
jazyka, rytmické gymnastiky a hry na flétnu. Navštěvovalo je
celkem 38 žáků.
Gymnastiku s 13ti žáky vedla vychovatelka pí. Marášková.
Anglický jazyk s 20ti žáky opět pí Marášková.
Hře na flétnu (5 žáků) učila pí Nevělíková.
Lidovou školu umění v Napajedlích (kreslení, hudební výchova)
navštěvovalo 5 dětí zdejší školy.

Školní družina
Vedení školní družiny bylo jako v předcházejících letech
svěřeno vychovatelce pí. Maráškové. V jediném oddělení měla
přihlášeno 28 dětí: z 1. třídy 10, z 2. třídy 6, ze 3. třídy 5
a ze 4. třídy 7 žáků.
Paní vychovatelka Marášková iniciovala řadu dalších
mimotřídních soutěží a školních akcí jako např. sběr starého
papíru, sběr pomerančové kůry, sportovní utkání se ŠD Bílovské
školy, táborák, turistická vycházka školy s hledáním pokladu,
návštěvy dětských filmových představení.

Spolupráce s rodiči
Od doby novelizace vyhlášky MŠMT o rodičovských a sponzorských
organizací se správní subjektivitou se projevila po zrušení
SRPŠ v Topolné určitá pasivita.
Bylo třeba se rozhodnout, zda několik tisíc korun na kontě
spořitelny propadne nebo rodiče na odboru vnitřní správy OÚ
v Uh. Hradišti zajistí včasnou registraci nástupnické
organizace SRPŠ. 19. ledna 1993 se rodiče sjednotili na
ustanovení klubu přátel školy, 26. ledna se sešel nový výbor a
konto bylo zachráněno. Spolupráce školy s rodiči se začala
normálně rozvíjet. Nejbližší společnou akcí byla příprava
besídky ke Dni matek.

Spolupráce s Obecním úřadem
Pan starosta Samsonek se v průběhu školního roku zajímal o
provozní problémy školy, operativně zajišťoval odstranění
vyvstalých závad, přislíbil rekonstrukci sociálního zařízení
školy o prázdninách 1993. Zúčastnil se akcí pořádaných školou,
zejména společného shromáždění žáků při příležitosti
slavnostního ukončení školního roku.
V Topolné 30. 8. 1993

Zapsal: Miloslav Turna

Školní rok 1993-1994

Úvod
Zahájení školního roku proběhl ve vestibulu školy dne 1. září
1993.
Na naši školu přišla nová paní ředitelka Olga Němcová,
učitelka 5. ZŠ v Uherském Hradišti. Škola v Topolné a Topolná
vůbec jí není cizí, neboť zde působila jako učitelka v šk. r.
1976-77. Bývalý pan ředitel M. Turna odešel do důchodu.
Olga Němcová, rozená Jarošová, se narodila 16. ledna 1951
v Uherském Hradišti. Absolvovala pedagogickou fakultu UP
Olomouc. Státní závěrečné zkoušky v r. 1973 V témže roce se
provdala za Mojmíra Němce, který je konstruktérem závodu
Slavia Napajedla. Má dva syny – Mojmíra a Jana. Je
bezpartijní, nikdy nebyla v žádné organizaci Působila na ZDŠ
v Mařaticích, posléze jí bylo svěřeno třídnictví v 1. ročníku
a hudební výchova v 6. – 9. ročníku. Po roce byla přijata do
trvalého pracovního poměru v Topolné.
Působení v Topolné trvalo 14 let do roku 1987 pod vedení p.
ředitelů Škáry a Dostálové. Pod těmito řediteli se jí velmi
dobře pracovalo. Zvláště nejdelší úspěšné období prožila Olga
Němcová po vedením zesnulé p. ředitelky Marie Dostálové.
Obec Topolná ji jako začátečnici přijala velmi mateřsky a
vytvořila mezi nimi přátelské pracovní zázemí.
Před třemi lety onemocněla astmatem, které se po těžkých
začátcích urovnalo.

Ráz doby
Hlavní úkoly na naší škole v tomto školním roce jsou:
1) Každý žák bude pro nás rovnocenná osobnost.
Dítě nebude subjektem, ale objektem vzdělání.
2) Učitel bude svou práci zaměřovat ve prospěch žáka,
nepřetěžování, rozumné množství domácích úkolů, nepřenášení
povinností na rodiče, ale zároveň výchova rodičů ke kontrole,
jak se dítěti daří ve škole, práce ve škole radostná.
3) Každá učitelka by si měla uvědomit, jaká setrvačnost se
objevuje v její práci. Zkusit alespoň jednou „věc“ si u sebe
vytipovat a hledat jinou cestu ve prospěch žáka.
4) Otevřenost rodičům. Hledat cesty, sblížení. Používat ve
styku s rodiči taktu.

5) Snaha o správnou činnost klubu rodičů.

Zaměstnanci školy
Vyučující v jednotlivých třídách
1. třída – pí řed. Olga Němcová
2. třída – pí uč. Ludmila Vařáková
3. třída – pí uč. Lidmila Zelenková
4. třída – pí uč. Hana Nevělíková
ŠD – pí Hana Marášková

Správní zaměstnanci:
Správní zaměstnanci zůstali stejní jako v minulém roce.
Školnice Ludmila Medková a uklizečka Ludmila Mikulková.
V tomto roce byl do naší školy připojen plyn, takže odpadlo
namáhavé topení ve starém kotle.

Školní družina
Práce vychovatelky byla jako vždy na dobré úrovně. Mimo svou
výchovnou činnost v družině pořádala několik sportovních a
přírodovědných akcí. Soutěžila s dětmi z družiny z Bílovic.
Dále vedla kroužek angličtiny pro 3. a 4. třídu.
Organizovala též sběr pomerančové kůry a starého papíru.
Průběžně ŠD navštěvovala kino v Bílovicích.

Přehled o žácích
1.
2.
3.
4.

třída:
třída:
třída:
třída:

20
16
20
18

žáků
žáků
žáků
žáků

Paní učitelka Hana Nevělíková vedla kroužek zobcové flétny.
Žáci se opravdu hodně naučili a svoji práci předvedli na
vánoční besídce.

Akce na škole
- Návštěva divadelního představení „Broučci“ ve SD v Uh.
Hradišti.
- artistické vystoupení ve škole

- vánoční besídka (každá třída měla svůj připravený program
uzavřít)
- návštěva vánočního vystoupení souboru Včelaran v Bílovicích
- návštěva loutkářského umění ve Slováckém Muzeu v UH
- návštěva divadelního představení „Pejsek a kočička“ ve Zlíně
- celoroční výstava žákovských prací
- účast na fotbalovém turnaji v Kněžpoli
- sběr pomerančové kůry
- sběr starého papíru
- školní akademie v Bůrovcích (přehled práce ze II. pololetí)
ke Dni dětí
- školní výlet do Kroměříže (1. a 2. třída) do Moravského
krasu a Brna (3. a 4. třída)

TŘ
1.

2.

3.

4.

Výborní
žáci
Knot,
Horká,
Peprníček,
Zedek,
Hoferek,
Bartoš,
Kadlčíková,
Kaňovská
Foltýnová,
K. Koppová,
L. Koppová,
Máčel,
Mikulka,
Šobáňová
Bartošová,
Dufková,
Hrdina,
Mikulková,
Halajová,
Němec,
Kubík,
Škára,
Máčelová
Dohnal,

Slabý žáci

Pochvaly

Napomenutí,
důtky
-

P. Mikulka

Knot
Horká
Kadlčíková
Mikulka

Kubík (ČJ,
M)
J. Šobáň
(M)

L. Koppová
V. Mikulka

Koval (ČJ,
M)
Mikulka
(ČJ)
Škárová
(ČJ, M)

Bartošová,
Dufková,
Dýšková,
Ostrožíková,
Vojtášek,
Škára.

Doležal

Mašlan,

Máčel –
důtka TV

Lapčíková,
Luňáková,
Mašlan,
Rozsypálek,
Škára

(ČJ, M)
Plšek (ČJ)
Zajícová
(ČJ, M, VL)

Škárová,
Sládková,
Luňáková,
Sekanina,
Lapčíková,
Hoferková,
Vařáková

Změny ve stavu žáků
Do třetí třídy přibyla žákyně Lucia Halajová. Přistěhovala se
k nám z Bratislavy.
V květnu proběhly přijímací zkoušky na jazykovou školu do UH a
byli přijati tito žáci: Jan Máčel, Lenka Mikošková, Petra
Šobáňová.

V Topolné 6. 7. 1994
Zapsala: Ludmila Vařáková

Školní rok 1994-95

Úvod
Školní rok byl zahájen slavnostně 3. září.
V tomto roce došlo k několika změnám v kolektivu pracovníků.
Paní učitelka Lidmila Zelenková odešla na vlastní žádost
z důvodu nemoci a dlouholetého dojíždění na 1. ZŠ Uh.
Hradiště.
Velmi úspěšná a oblíbená paní vychovatelka Hana Marášková
školní družinu opustila a začala dálkově studovat učitelství
1. st. ZŠ v Olomouci. V témže roce jí byla přidělena 4. třída
na naší škole.
Na místo vychovatelky byla přijata paní Františka Vašinová,
která pracovala 18 let ve škole v Kunovicích, nejdříve jako
pionýrská vedoucí, později ve školní družině.
Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí se družina rozdělila
na 2 oddělení a kolektiv pedagogických pracovníků se rozrostl
o paní Marcelu Janečkovou. Po ukončení studia na SpgŠ ve
Znojmě pracovala 4 roky ve školní družině v místě bydliště.
V roce 1993 ukončila mateřskou dovolenou, ve školství však
uplatnění nenašla. Zastávala místo administrativní pracovnice
v TOPCHIPS Topolná (výroba kukuřičných chipsů). Obě
vychovatelky dojíždí z Bílovic.

Naše škola přihlásila k projektu OBECNÁ ŠKOLA. Tento projekt
začala realizovat a prověřovat p. uč. Hana Nevělíková v 1.
třídě.
Dlouhodobě nemocnou p. uč. Vařákovou zastupoval p. uč. Turna.

Hlavní úkoly
1. Dítě bude subjektem vzdělávání
2. Seznámení, prostudování a realizace projektu OBECNÁ ŠKOLA
3. Nepřetěžování žáků DÚ, nepřenášení povinností na rodiče –
zpětně výchova rodičů ke kontrole dětí
4. Hledání možností prohloubení otevřenosti k rodičům
5. Snaha o vylepšení estetického prostředí třídy, školy a
okolí

Zaměstnanci školy
Vyučujíc
1. třída
2. třída
3. třída

v
–
–
–

jednotlivých třídách:
p. uč. Hana Nevělíková
p. řed. Olga Němcová
p. uč. Ludmila Vařáková
zast. p. uč. Turna
4. třída – p. uč. Hana Marášková
ŠD – p. vych. Františka Vašinová
p. vych. Marcela Janečková

Správní zaměstnanci
Školnice – Ludmila Medková
Uklízečka – Ludmila Mikulková
V době hlavní prázdnin byla k radosti všech provedena
rekonstrukce sociálního zařízení, takže i úklid školy se stal
příjemnější.

Školní družina
Nové vychovatelky se snažily pokračovat v dobré práci své
předchůdkyně.
Pořádaly několik sportovních a přírodovědných akcí, soutěžily
s dětmi z Bílovic. Organizovaly opět sběr pomerančové kůry,
starého papíru a textilu. Průběžně navštěvovaly kino
v Bílovicích.
Kromě práce v družině vyučovaly ještě přírodovědu a tělesnou
výchovu ve 2. třídě (p. Vašinová), pracovní vyučování a VV ve
4. třídě, LV a VÚ ve 2. třídě

Přehled o žácích
1.
2.
3.
4.

třída:
třída:
třída:
třída:

25
19
13
20

žáků
žáků
žáků
žáků

Kroužky na škole
Paní učitelka Hana Nevělíková vedla opět úspěšně kroužek
zobcové flétny, p. uč. Hana Marášková kroužek angličtiny pro
4. třídu a p. vych. Marcela Janečková výtvarný kroužek.

Akce školy
20. 10. – Návštěva planetária Uh. Brod (4. třída)
24. 11. – Návštěva Památníku Velké Moravy ve St. Městě (4.
třída)
22. 12. – Školní vánoční besídka
6. 3. – 10. 3. – Ozdravný pobyt ve škole v přírodě
RAJNOCHOVICE
27. 4. – Představení pro děti MAGIC SHOW
4. 6. – Akademie – kult. zařízení Bůrovce Topolná
5. 6. – Návštěva divadla Zlín TŘI ZLATÉ VLASY...
celoročně – Sběr pomerančové kůry, sběr starého papíru a
textilu, návštěva kina Bílovice

Škola v přírodě RAJNOCHOVICE (okres Kroměříž)
Zaručeně největší akcí byla ŠKOLA V PŘÍRODĚ. Zúčastnilo s jí
celkem 77 žáků školy. Někteří byli poprvé mimo svůj domov bez
rodičů. Tato akce měla výborný ohlas díky sehranému kolektivu
pedagogických pracovníků, nemalé pomoci z řad rodičů (dozor) a
finanční podpory Obecního úřadu TOPOLNÁ.
Každé dítě zaplatilo za týdenní pobyt pouze částku 300 Kč,
sourozenci 250 Kč. Obecní úřad přispěl částkou 16 900 Kč.
Hlavní důraz se kladl na pobyt venku na zdravém vzduchu
Hostýnských vrchů.
Rozdělení dne:
Snídaně – zkrácená výuka – oběd – odpolední klid – soutěže
venku – společné večery
Počasí už opravdu lepší být nemohlo. Děti využili sněhu
k bobování, k soutěžím ve sjezdu, ale užili si i pravého
jarního počasí.
Úspěch měl i orientační závod lesem, olympiáda a závěrečný
KARNEVAL s diskotékou.

V půlce týdne proběhl celodenní výlet na Tesák, odpoledne se
pak odpočívalo u videa při krásné pohádce NESMRTELNÁ TETA.
Tento týden se stal určitě zpestřením školního roku.
Děti přijely domů zdravé, spokojené, s mnoha diplomky ze
soutěží a pěknými zážitky.

Školní rok 1995-96

Ráz doby
Ve světě byly uplynulé dva roky ve znamení boje proti
terorismu (Oklahoma – USA, tokijské metro, Izrael, Alžírsko,
Čečensko), za mír na Balkáně a za reformu 50 let existují OSN.
V roce 1995 se Česká republika 26 členem Klubu nejvyspělejších
států světa OECD jako jediná z bývalého východního bloku.
Podílela se svou vojenskou jednotkou na udržování nejistého
příměří v Bosně. Jako ožehavé se jeví brzké přijetí už dva
roky připravované Česko-Německé deklarace, náš vstup Evropské
unie a do Severoatlantické obranné aliance. Po předchozí
zkušenosti se čtyřicetiletým spojenectvím se Sovětským svazem
nemáme totiž možnost jiné alternativy. Naše nejbližší úsilí
spočívá v boji s inflací, proti divokému růstu mezd bez
odpovídajícího růstu produktivity práce, proti nízké
výkonnosti národního hospodářství, jevící se stálým exportem
zatím ještě konkurence málo schopných výrobků a převažujícím
importem. Na půl cesty uvázla transformace hospodářství a
restrukturalizace zejména hutí, leteckého průmyslu,
přezaměstnaných, nevýkonných železnic i problémy
zdravotnictví, sociální a zdravotní pojištění. Nedostatky
v nových zákonech umožnily nejen krachy řady bank a
pojišťoven, ale důvěru lidí ve vládu, zákonodárce a tedy dost
narušily aféry s investičními fondy, daňové úniky v tzv.
rumové aféře, v aféře s topnými oleji a s různě deklarovaným
alkoholem. Nápravu a potrestání viníků často brzdily liknavě
pracující soudy. Volby 1996 ukázaly, že asi 700 tisícům voličů
ČR chybí pečovatelská a dirigistní role státu nejen
v průmyslu, obchodu, ale i sociální politice. Nemohou
pochopit, že se po roce 1989 Česká republika vrací do
normálních podmínek volné soutěže: zdravý a práceschopný
člověk by měl být spoluzodpovědný za to, aby se bez sociální
sítě poctivě uživil. Tito frustrovaní zatím neúspěšní a viníky
svých nezdarů hledající nespokojenci nacházející jednoduché
populistické odpovědi u extrémistických a nestátotvorných
politických stran (KSČM, SRPČ). Vláda po volbách též
menšinová, přešlapuje a do bytové (deregulace nájemného),
důchodové (zvýšení důchodového věku), otázky zdravotního
pojištění a léků, restitucí církví, zvýšení daní a zdražení
energií se jí příliš nechce.

Zdravotníci, učitelé a železničáři stávkovali. Všichni
natahují ruce po vyšších mzdách a nikdo se neptá, kde na to má
vláda při napjatém restriktivním rozpočtu vzít. Odbory se
snaží vydírat vládu a znovu diktovat vedení podniků (viz. r.
1948.)
Během roku 1995 z významných osobností nenávratně odešli Josef
Kemr, zpěvák Michal Tučný a hudební publicistka Alena
Hostomská, herec Josef Bek, dirigenti pp. Košler, Nereman a
Brom, spisovatel Fr. Nepil.

Začátek a konec školního roku
Dne 15. 6. 1995 měli stávkovat učitelé z podnětu zlínských a
břeclavských učitelů. Stávka byla odvolána, neuskutečnila ani
1. 9. 1995.
1. září 1995 začal školní rok s obnovenou devítiletou základní
školní docházkou. Podle návrhu vysokoškolského zákona se
počítá se zavedením školného od školního roku 1996-97.
Zdejší školy pokračovala 1. a 2. ročníkem v projektu Obecná
škola, s kterým se seznámili všichni pedagogičtí pracovníci
školy. Ve 4. ročníku ZŠ byly MŠMT rozvolněny učební osnovy,
tzn. že část učiva se přesouvá do příštího 5. ročníku
přičleněného k nižšímu stupni ZŠ. Zatím formou zájmové
činnosti vyučovaný cizí jazyk ve 4. třídě se stane na rok
povinným. MŠMT vydalo rovněž standard základního vzdělání a
pokyny v potírání rasismu.
6. září se vyučující seznámil s pracovním plánem školy, který
vyšel z nedostatků i z dlouhých zkušeností loňského školního
roku. Žáci i pedag. pracovníci byli informování o bezpečnosti
a obraně zdraví i o vnitřním řádu školy.
Na závěrečné klasifikační poradě 24. 6. 1996 byly kromě
prospěchu a chování projednány úkoly spojené s ukončením
školního roku: podání přihlášky MŠMT k výuce podle projektu
Obecná škola v příštím školním roce, zajištění učebnic a
pomůcek pro žáky, zhodnocení úspěšné dětské akademie z 23. 6.
1996, informace o plánovaných prázdninových opravách a
vylepšení školní budovy.

Výchovně vzdělávací práce školy
Výchovně vzdělávací práce školy se řídila už zmíněnými
dokumenty MŠMT: standardem základního vzdělání, projektu
Obecná škola a návrhem rozvolnění učebních osnov ve 4. ročníku
ZŠ, podle něhož bylo třeba ze stávajících učebnic učivo
vybírat, scházející zase hledat, přiměřeně zjednodušovat a
doplňovat. Vyučující využívali zkušenosti z používání pomůcky
LEGO a hledali nejlepší metody uplatnění. V I. čtvrtletí byly
napsány a vyhodnoceny vstupní prověrky dodané ZŠ v Bílovicích.
Na poradách se vyučující seznamovali s praktickými zkušenostmi

z výuky podle Obecné školy. Zaostávající žáci byli podle
potřeby individuálně doučováni. Paní ředitelka iniciovala
průzkum týkající se domácího režimu žáků, skladby přesnídávek
a pitného režimu. Zvláštní význam ve výchově mělo estetické
působení školního prostředí, o něž pečovala vychovatelka ŠD
pí. Janečková, pí. ředitelka usilovala o zaktivnění dozorů.
Učitelé pravidelné sledovali měsíční zpravodaj ŠÚ, podle
možností se účastnili metodických seminářů. Nedostatky
zjištěné při písemných prověrkách z jazyka českého a
matematiky byly pojmenovány a vyučující se na ně při vyučování
zaměřovali. Žáci 4. roč. se zúčastnili jarní akce BESIPu
v Uherském Hradišti. Na pedagogické radě 8.4. 1996 byla
dohodnuta opatření ke snížení úrazovosti především
důslednějším a aktivnějším vykonáváním pedagogických dozorů i
za nepřítomné učitele. Pí. ředitelka provedla dvakrát ve
školním roce žákovských písemností a následný rozbor
nedostatků. Bylo konstatováno, že projekt Obecná škola se
neorientuje jen na výkonnost žáků, ale především podporuje
rozvoj osobnosti, přizpůsobuje tempo možnostem dětí, otvírá
prostor pro dramatickou výchovu a konečně poskytuje více času
k procvičování. Žáci 3. a 4. roč. navštěvovali půlroční
plavecký výcvik v Uh. Hradišti, který neabsolvoval pouze jeden
žák. Školní výlety sice neproběhly v jeden den, ale
uskutečnily se (1. a 2. tř. hrad Buchlov, 3. a 4. roč. Bouzov,
Mladečské jeskyně, Sv. Kopeček u Olomouce) a byly přínosem pro
rozšíření poznatků žáků.

Žáci, prospěch, chování a absence
V tomto školním roce se učilo ve čtyřech třídách 76 dětí,
z toho 37 děvčat. Během školního roku se tento počet nezměnil.
S vyjímkou druhé třídy, kterou navštěvovalo 25 žáků, nedosáhly
počty dětí ve zbývajících ročnících ani dvaceti. Všichni žáci
prospěli a postupují do dalšího ročníku. Slabší prospěch
vykazovalo asi 10 dětí, výborných bylo asi 33. Už tradičně
žáci vykazovali nejhorší prospěchový průměr z českého jazyka,
z vlastivědy a teprve potom z matematiky.
Snížená známka z chování nebyla udělena nikomu, pouze jedno
napomenutí třídního učitele ve 3. třídě. K žádným vážnějším
přestupkům našich žáků ve škole ani na veřejnosti nedošlo.
Záškoláctví rovněž nebylo zaznamenáno.
V prvním pololetí žáci zameškali 2302 hodiny, ve druhém
pololetí 2403, za školní rok 4705 hodin. Na žáka připadá 62
hodiny zameškaných za celý školní rok. Neomluvené hodiny se
nevyskytly.
14. 12. 1995 byly na týden uzavřeny všechny základní a střední
školy kvůli chřipkové epidemii.
Zápis do první třídy provedly pí. uč. Marášková a Nevělíková
1. února 1996, bylo zapsáno 24 dětí.

Pedagogičtí pracovníci, správní zaměstnanci
Ve školním roce 1995-96 působili v topolské škole čtyři
učitelé, dvě vychovatelky, školnice a jedna uklizečka (8):
v 1. třídě vyučovala pí. uč. Maráškové, ve 2. tř. pí. uč.
Nevělíková, 3. tř. vedla pí. ředitelka Němcová, 4. tř. p. uč.
Turna (důchodce).
Ve dvou odděleních ŠD pracovaly pí. vychovatelky: Vašinová,
Janečková.
Funkci školnice zastávala pí. Medková a uklízečkou byla pí.
Mikulková (1/2 úvazku).
Příležitostně za onemocnělé zatupovala pí. uč. Dufková
(důchodkyně) z Uherského Hradiště a pí. uč. Stuchlíková
(důchodkyně ze Starého Města).

Zájmové útvary
V průběhu školního roku soustavně pracovaly tři zájmové
útvary:
Kroužek fléten – vedla pí. uč. Nevělíková
Kroužek anglického jazyka – vedla pí. uč. Marášková
Kroužek výtvarný – vedla pí. vychovatelka Janečková
Kroužek hry na flétnu při dětské akademii samostatným
vystoupením. Výtvarný kroužek obeslal osvětimanskou soutěž a o
jejích umístění informovaly Slovácké noviny. Fungující
žákovská knihovna (pí. Nevělíková) a zájem žáků o knižní klub
podporovaly rozvoj čtivosti a lásku dětí k literatuře.

Školní družina
Vysoký zájem dětí o pobyt ve školní družiny umožnil otevření
dvou oddělení, která vedly vychovatelky pí. Janečková a
Vašinová. Obě připravovaly pro děti náročný program, v němž
převládala soutěže a závodivé hry. Školní družina
spolupracovala se ŠD v Bílovicích (společné soutěže). ŠD
navštěvovaly 43 dětí.

Spolupráce s rodiči
Prostřednictvím Klubu rodičů v rámci sponzorské pomoci Fatry
v Napajedlích dostala škola polyetylenovou fólii na žákovské
lavice do tříd, jídelny i školní družiny.
Rodiče se podíleli na dovybavení ŠD zaměstnávacím materiálem a
také zajistili organizačně dětskou akademii 23. 6. 1996. Výbor
Klubu rodičů inicioval schválení jednorázového příspěvku
rodičů na fond KR a dalšího na fond školní družiny od rodičů
navštěvujících toto zařízení. Konflikty s rodičovskou
veřejností škola nezaznamenala. Plenární schůze i třídní

schůzky klubu rodičů měly vysokou účast a svědčily o živém
zájmu rodičů o problémy vzdělávání dětí.

Spolupráce s Obecním úřadem v Topolné
Během prázdnin 1995 došlo péčí obce k těmto vnitřním úpravám:
byla vyměněna okna, vymalovány třídy a chodby, z uhelného
sklepa vybudována tělocvičná nářaďovna. Starostlivý zřizovatel
ZŠ spolu s pí. ředitelkou o prázdninách 1996 plánují instalaci
předepsaných svítidel ve třídách, zvýšení počtu radiátorů
v získané učebně, velmi finančně náročné vnější zateplení a
novou fasádu celého objektu školy. Obecní úřad zajistil
prostředky na zakoupení koberců do ŠD a přispíval na dopravu
žáků do plaveckého výcviku v Uherském Hradišti.

V Topolné 5. září 1996
Zapsal: M. Turna

Školní rok 1996-97

Úvod
Slavnostní zahájení školního roku se konalo 2. září 1996 ve
vestibulu naší krásně zrekonstruované školy za přítomnosti
rodičů a pana starosty Františka Samsounka. Ve svém projevu
popřála paní ředitelka spolu s panem starostou prvňáčkům
krásný vstup do nového školního roku.
Ukončení školního roku proběhlo 27. června 1997. Úspěšným
žákům byly předány knižní odměny.
V letošním školním roce 1996-97 vyučovala naše škola podle
vzdělávacího programu Obecná škola v 1. – 5. ročníku.
Do nového kolektivu přišla nová učitelka Mgr. Lenka Horáková.
Po ukončení studia na Pedagogické fakultě s aprobací I. stupeň
ZŠ + speciální pedagogika – logopedie, učila 2 roky na ZŠ
v Boršicích. Na naší škole začala vyučovat v 1. třídě. Jako
další omladila kolektiv osmnáctiletá Lenka Homolková, která
ukončila studium na Gymnázium v Otrokovicích a na zdejší škole
učila na poloviční úvazek tělesnou výchovu a vlastivědu. Další
rok byla úspěšně přijata na Pedagogickou fakultu v Brně.
Jazyk anglický byl doposud vyučován jako zájmový kroužek, ale
letošní rok byla výuka jazyka anglického ve 4. a 5. třídě
uzákoněna jako povinná.
Vzhledem k dlouhodobé nemoci paní učitelky Hany Nevělíkové
byla na zástup výuky ve 3. ročníku přizvána paní učitelka
Božena Dufková.

Na začátku školního roku se učitelé seznámili s pracovním
plánem školy a rovněž byli spolu s žáky informováni o
bezpečnosti a ochraně zdraví a vnitřním řádu školy.
Na závěrečné poradě, která se uskutečnila 23. června 1997 byl
projednán prospěch a chování žáků.

Výchovně vzdělávací práce školy
V tomto školním roce jsme se zaměřili na plnění těchto úkolů:
- prohloubení spolupráce všech pedagogů
- přijetí a realizace vzdělávacího programu
- rozvoj tvořivého vyučování
- sebevzdělávání pedagogických pracovníků
- výuka cizích jazyků
Jeden z nejdůležitějších momentů školy jsou vztahy mezi všemi
účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Jedině upřímné vztahy
mezi žáky, rodiči, ředitelem, učiteli, vychovatelkami,
správními zaměstnanci, založené na vzájemné důvěře, toleranci
a úctě, mohou být stabilním základem kvalitní práce všech
zúčastněných. Přirozené a dobré vztahy se zpětně odráží
v kvalitní úrovni pedagogicko-vzdělávacího procesu.
Jelikož jednou z priorit v práci naší školy bylo
sebevzdělávání učitelů, uvítali jsme rozsáhlou nabídku
vzdělávacích akcí, kterou poskytlo Středisko služeb školám.
Paní učitelka Hana Marášková nadále pokračovala v dálkovém
studiu na Pedagogické fakultě v Olomouci. Paní učitelka Lenka
Horáková začala studovat kurs angličtin pro učitele a zároveň
jí škola poskytla možnost i finanční prostředky na 10 denní
pobyt v anglickém městě Eastbourne, kde probíhala výuka
anglického jazyka na tamní škole. Ke své náročné práci si
ředitelka Olga Němcová přibrala z nabídky studium Dalšího
vzdělávání ředitelů.
Paní vychovatelka Františka Vašinová se zdokonalovala
v kursech sekce přírodovědy a paní vychovatelka Marcela
Janečková vyhledávala vzdělávací akce týkající se nových forem
výuky ve výtvarné výchově. Všichni vyučující využívali ve
výuce projekt Lego docta.

Zaměstnanci školy
V letošním roce vyučovali v jednotlivých třídách tito
vyučující.
1. třída – 22
2. třída – 17
3. třída – 25
zastupovala
4. třída – 19

žáků
žáků
žáků
žáků

pí
pí
pí
pí
pí

uč. Mgr. Lenka Horáková
uč. Hana Marášková
uč. Hana Nevělíková
uč. Božena Dufková
řed. Olga Němcová

5. třída – 16 žáků
Tv, Vl
ŠD

p.
pí
pí
pí

uč. Miloslav Turna
uč. Lenka Homolková
vych. Františka Vašinová
vych. Marcela Janečková

Správní zaměstnanci
Správní zaměstnanci zůstali stejní jako v minulém roce.
Školnice Ludmila Medková a uklizečka Ludmila Mikulková. Na
konci roku odešla paní Mikulková do důchodu.

Školní družina
Práce vychovatelek byla jako vždy na dobré úrovni. Věnovaly se
nejenom výchovné činnosti v družině, ale pořádaly pro děti
spoustu sportovních, kulturních, přírodovědných i soutěžních
her a akcí. Organizovaly sběr starého papíru a textilu a také
sběr pomerančové kůry.
Z poskytnutých finančních prostředků vybavily družinu nových
kobercem, hračkami a spoustou nových dětských her.

Zájmové útvary
Ze zájmových útvarů na naší škole nadále pokračoval výtvarný
kroužek pod vedením pí vychovatelky Marcely Janečkové, kroužek
Hry na zobcovou flétnu ve kterém pokračovala pí uč. Hana
Nevělíková a doučovací kroužek jazyka anglického, který
vyučovala pí uč. Hana Marášková. Se zájmem se přihlásily děti
do nově otevřeného kroužku Pohybových her, který pro ně
připravila pí uč. Lenka Homolková.
S přibývajícím množstvím dětských vad výslovnosti uvítali
rodiče předškolních i školních dětí otevření kroužku
Logopedie. O nápravu výslovnosti se starala pí uč. Lenka
Horáková.

Akce na škole
20. 12. 1996 – vánoční besídka (každá třída měla připravený
svůj program)
24. 1. 1997 – kabaretní vystoupení pro žáky
20. 3. 1997 – koncert hry na citeru
23. 3. 1997 – dětský karneval (vyhodnocení masek, hry,
diskotéka)

9. 5. 1997 – představení žáků ZŠ Bílovice – pohádka O Popelce
30. 5. 1997 – vyhodnocení sběru papíru a pomerančové kůry
5. 6. 1997 – návštěva domů č. 89, 90 – muzea a depozitáře
v obci Topolná
13. 6. 1997 – dětské odpoledne s táborákem a soutěživými hrami
věnované k Mezinárodnímu dni dětí. Večerní posezení u táboráku
s rodiči

Spolupráce s rodiči
Nadále postupuje tvoření kvalitního vztahu mezi školou a
rodiči. Rodiče začínají přistupovat ke škole ve větší míře
s důvěrou a obrací se na třídní učitele s prosbou o radu,
spolupráci a porozumění. Daří se navázat těsnější kontakty
s rodiči žáků, kteří mají potíže ve výchovné či vzdělávací
stránce vyučovacího procesu. K tomu napomohly přirozená
setkání na některých akcích např. vánoční besídka, karneval
masek, táborák na závěr roku.
Klub rodičů pracuje se školou neformálně. Schůzky jsou
pořádány jen při potřebě zajištění společných akcí. Dobrým
počinem ze strany rodičů bylo získání sponzorů v naší obci,
kteří přispěli bohatými dary i hotovostmi pro úspěšný
Karneval.
Zapsala: Lenka Horáková

Školní rok 1997-98

Úvod
Když začalo v sobotu 5. července 1997 pršet, nikoho ani ve snu
nenapadlo, co vlastně celou Moravu čeká. Voda postupně
zaplavila skoro celou Moravu. Zaplavená krajina připomínala
hrůzný film. Oběti na životech šly do desítek. Vodu, která
dostala přídomek stoletá, nepamatuje žádný z nejstarších
obyvatel naší země. Vznikly obrovské škody na majetcích
soukromých i státních.
V naší vesnici byl zaplaven areál vysílače, ve kterém uhynulo
asi 100 daňků, dále část u hřiště a Trávník, kde se voda
dostala do sklepů i bytů.
Škola povodňovou vlnou přímo zasažena nebyla. Avšak vzlínaním
se spodní voda objevila v kotelně a tělocvičně. Z kotelny
průběžně čerpala vodu pí školnice Medková. V tělocvičně
dosáhlo vzlínání vody do výše 80 – 100 cm. Vysušit stěny se

nepodařilo, omítka musela být osekána. Po dvou měsících
vysoušení. Obecní úřad v Topolné uvedl tělocvičnu do původního
stavu.

Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení školního roku se konalo 1. září 1997 ve
vestibulu školy, za přítomnosti rodičů a pana starosty
Františka Samsonka. Po hymně České republiky a úvodním projevu
pí ředitelka Němcová popřála učitelům a žákům hodně zdaru
v novém školním roce. Zejména prváčkům popřála, aby se ji ve
škole líbilo. Také pan starosta krátce k dětem promluvil.
Pod vedením svých učitelek se pak žáci odebrali do slavnostně
připravených tříd. Prváčky doprovázeli jejich starší
spolužáci.

Zaměstnanci školy
Do kolektivu školy přišla po mateřské dovolené a krátkém
působení na ZŠ v Uh. Hradišti pí Mgr. Jana Gregorová.
Dojížděla z Březolup. Za dlouhodobě nemocnou pí Mgr. Lenku
Horákovou-Čechovou vyučovala důchodkyně pí učitelka Božena
Křiváková z Uh. Hradiště.
Ve třídách vyučovaly tyto učitelky
1. třída – 22 žáků pí uč. Mgr. Jana Gregorová
2. třída – 23 žáků pí uč. Mgr. Lenka Horáková
od 27. 10. pí uč. Božena Křiváková
3. třída 17 žáků
pí uč. Hana Marášková
4. třída 25 žáků
pí uč. Hana Nevělíková
5. třída 17 žáků
pí řed. Olga Němcová

Školní družina
I. oddělení 26 žáků pí vych. F. Vašinová
II. oddělení 25 žáků pí vych. M. Janečková

Správní zaměstnanci
Školnice pí Ludmila Medková
Uklizečka pí Ludmila Mikulková
od října v důchodu pí Iveta Bursíková

Výchovně vzdělávací práce školy
Na první pedagogické radě pí ředitelka seznámila vyučující
s pracovním plánem školy. Vycházela z analýzy výchovně
vzdělávací práce uplynulého školního roku. Plán pak byl dále
rozpracován a doplněn i připomínky vyučujících.
Úkoly vyplývající z plánu školy:
- shromažďování podnětů od žáků, vyučujících, rodičů k otázkám
obsahu vzdělávání na zápory upozornit nadřízené orgány
- v 5. ročníku zajistit kvalitní úroveň vědomostí – přechod
žáků na 2. stupeň do Bílovic
- zřídit kroužek Čj, M – rozšiřující učivo – příprava žáků ke
zkoušce na gymnasium
- pokračovat v uveřejňování příspěvků žáků a učitelů
v obecních novinách
- vybavení jazykové učebny
- vypracování týdenních plánů pro každý předmět
Všechny vyučující využily nabídky Střediska služeb školám a
navštěvovaly vzdělávací akce, které jim pomáhaly zlepšovat
výuku dětí.
Pí ředitelka Olga Němcová ukončila třísemestrové ředitelské
studium obhajobou závěrečné práce: „Projekt mé školy.“
Že škola nemusí znamenat jen učení, zkoušení a písemky a
učitel může být i kamarád a spoluhráč, přesvědčily se děti 3.
třídy.

Článek z novin:
„Indiáni v Topolné
V Topolné a Indiáni? Ale ano! Je se dobře podívejte! Žádná
Verunka nebo Radek, ale Kreslící roce, Rychlá bodlina či
Skvrna na prstě – to jsou jména třeťáků pro tento školní rok,
rok hry na Indiány.
Ve třídě máme čtyři indiánské kmeny: Apači, Siouxové,
Komančové a Mohykáni spolu celý rok soutěží, stejně jako
jednotliví Indiáni mezi sebou. Každý kmen má svého náčelníka a
šamana. A jak se hraje na Indiány ve škole? To máte tak: Když
ulovíte jedničku, dostanete od Malého Velkého šéfa (paní
učitelka) žeton – to je šíp. Deseti šípy ulovíte medvěda a
ten, kdo uloví nejvíc medvědů, je vítěz. Už známe vítěze lovu
na medvěda za první pololetí, teď se zase uvidí, kdo s koho.
Že jsme zdatní indiáni, to jsme si dokázali i v mnoha
sportovních závodech a soutěžích. Není jednoho Indiána, který
by nedostal indiánský diplom.
O tom, jak si celý den hrajeme, se mohly přesvědčit také naše
maminky, které jsme u příležitosti Dne matek pozvali na
„Sezení spřátelených kmenů“ a které si s námi mohly zazpívat a
zahrát některé hry.
Na konec školního roku nesmí ovšem chybět indiánský karneval.

Jakou hru budeme hrát příští rok? To je zatím tajemství, teď o
tom nebudeme povídat, protože teď: „HURÁ NA PRÁZDNINY!“
Hana Marášková“
Škola se zaměřila nejen na výuku, ale také na výchovu.
Především na výchovu k lidskosti. Že toto snažení nebylo marné
se ukázalo při akci „Nikolka“. Nikolka Drgová, těžce nemocné
děvčátko z Bojkovic, které muselo podstoupit náročnou operaci
jater. Její rodiče na operaci neměli dost peněz a tak požádali
občany, prostřednictvím televize, o finanční pomoc.
Naše děti nezůstaly stranou. Do pokladny, která byla ve
vestibulu školy, anonymně dávaly peněžní částky. Vybráno bylo
Kč.

Zájmové aktivity
Na škole pracovaly kroužky:
- Čj, M – 5. třída – pí řed. O. Němcová
- Jazyk anglický – doučování – pí uč. H. Marášková
- Hra na zobcovou flétnu – pí uč. H. Nevělíková¨
Pohybové hry 1. a 2. třídy – pí uč. Mgr. J. Gregorová

Kulturní akce
Žáci se zúčastnili těchto akcí:
- zábavný pořad P. Nováka „Doktora se nebojíme“
- divadelní představení ve Zlíně „Popelka“
- vystoupení kouzelníka
- koncert cimbálové muziky z Napajedel
- prodejní výstava knih

Školní družina
Neoddělitelnou součástí školy byla školní družina. Paní
vychovatelky Vašinová a Janečková organizovaly s dětmi různé
soutěže, pořádaly výstavky výtvarných a rukodělných prací.

Akce na škole
Žáci se zúčastnili akcí mimo školu:
- soutěž ve sběru papíru a textilu
- sběr pomerančové kůry
- sportovní soutěž ve vybíjené mezi ŠD Bílovice a ŠD Topolná
- výstavka prací v obci

Spolupráce s rodiči
Rodiče se setkávali s vyučujícími nejen na třídních schůzkách,
ale i na akcích, které připravily děti s učitelkami. Ke Dni
matek se sešly maminky a děti ve třetí třídě. Bylo to
odpoledne plné her a soutěží.
Besídku pořádala také první třída

Článek z obecních novin „Život v Topolné“
„A co „prvňáčci“?
Byla besídka pro maminky. Na besídce jsme cvičili, zpívali a
hádali hádanky. Hráli jsme také pohádku o řípě.
Maminky se dívaly a tleskaly. Mojí mamce se to líbilo a tak
jsem od maminky dostal pochvalu.
Milan Hlinák, 1.tř.
Tak děti z první třídy vzpomínají na besídku, kterou si
připravily pro své maminky ke Dni matek. Vesele předváděly
cvičení na trampolíně, tančily při hudbě, hrály pohádku i
zpívaly. Samozřejmě nechyběly ani básničky o maminkách. A
nejen ty. Prvňáčci si dokázali sami složit krátké říkanky o
zvířatech, o jaru, zkrátka o tom, co je jim milé. Také maminky
se musely zapojit při hádání hádanek.
Odměnou všem dětem nebyla jen malá sladkost, ale (doufám, že)
i úsměv a pochvala od rodičů.
Mgr. Jana Gregorová
Život v Topolné“
Klub rodičů pomáhal při dětském karnevalu. Rodiče hlavně
zajistili sponzorské dary do tomboly.
Dětský sportovní den a táborák se uskutečnil ve spolupráci
s mateřskou školou. Soutěže probíhaly v zahradě MŠ,
občerstvení se podávalo v budově MŠ. K veselé náladě přispěla
i hudba.
V letošním roce se pí učitelka Němcová rozloučila s žáky,
které vedla od první třídy. Takové bylo loučení:

Článek z novin:
„Rozloučení se ZŠ Topolná
Milí rodiče,
žáci 5. třídy pro Vás připravili besídku, na které se rozloučí
se ZŠ Topolná. Rozloučení se uskuteční 22. 5. 1998 ve školní
družině. Začátek v 17.00 hodin.
Zveme rodiče, ale i babičky, dědečky a příbuzenstvo. Bude
přichystán bohatý program a občerstvení.
Srdečně Vás zve 5. třída a paní ředitelka ZŠ Topolná.
Takhle zněla pozvánka a naše rozloučení. Letošní rok opustím
brány školy v Topolné. Byla jsem velmi šťastná, že za čtyřicet

dnů se nebudu muset učit, ale přesto mi bylo líto, že se
v této škole nemůžu dále učit. Budu se muset rozloučit se
školou, malým dvorkem a hlavně s paní ředitelkou.
Paní ředitelka se rozhodla, že s námi uspořádá malé
rozloučení. Spolužáci líně kývali hlavami a v myšlenkách měli
otázku – proč a k čemu? Vždyť odejdou do lepší a větší školy!
Ale pravda byla jiná. Za pár dnů jsme si uvědomili, že máme
paní ředitelku rádi, i když je na nás někdy přísná. Nad
nabídkou jsme začali uvažovat. Najednou jsme se přece jenom
shodli, že to není tak špatný nápad. Paní ředitelka byla
šťastná a začala s námi připravovat program.
Odpoledne jsem se scházeli, vymýšleli hry, nacvičovali
vystoupení, tvořili zahájení. Domluvili jsme se, že odpoledne
zahájíme v pátek a s rodiči. Pak jsem se dohodli na
občerstvení a rozdělili si úkoly. Chystali jsem chlebíčky,
objednávali sodovky, nakupovali.
Ve čtvrtek, den před vystoupením, jsme vše dovezli do školy a
přichystali školní družinu. V pátek už je rozděláváme ubrusy,
ustrojujeme stoly a ještě několikrát zkoušíme vystoupení.
Konečně je všechno skvělé.
Přesně v pět hodin jsme se sešli ve škole i s rodiči. Rodiče
jsem uvedli na místo ke stolu a šli jsme se připravit. Paní
ředitelka zatím přivítala rodiče i pana starostu. Už hraje
gramofon. Rázem všichni ztichli a očekávali, co se bude dít.
Slavnostním pochodem od Bedřicha Smetany jsem se přenesli do
sváteční nálady a dopochodovali na svá místa. Nejprve jsme
rodičům předvedli, co jsme si připravili. Zazpívali jsme
písně, předvedli několik básní, zaujali tancem, zahráli na
hudební nástroje a pobavili vtipem a scénkami.
Paní ředitelka nám s panem starostou nachystala překvapení.
Postupně si nás volali a předávali nám keramické medaile.
Následovala malá přestávka a druhou část programu tvořily hry.
S rodiči jsme soutěžili nejrůznější hry a nakonec jsme složili
básničku. Šli jsme poděkovat rodičům a mamince jsme darovali
kytičku. Rodiče nám podali malou krabičku. Pavel a Bohunka
přistoupili k paní ředitelce a poděkovali jí za to, že nás pět
let učila a měla s námi trpělivost. Paní ředitelka nás
obcházela a dívala se na naše dárky. Pak rozbalila svůj
dáreček, který jsme pro ni s rodiči připravili.
Ve večerních hodinách jsme se rozcházeli domů příjemně
naladění a dojatí.
Na topolskou školu budu vždycky ráda vzpomínat.
K. Kaňovská“
Článek z novin:
„Setkání...
22. května se v místní základní škole uskutečnilo „SETKÁNÍ
RODIČŮ“, na němž se děti z 5. třídy oficiálně rozloučily se
školou v Topolné. Akci připravily děti pod vedením ředitelky
O. Němcové.

V 17 hodin je před školou rušno. Ve vestibulu školy si rodiče
prohlíží tablo a to už se děti ujímají role hostitelů a
odvádějí nás na místo ke stolu.
Ukázalo se, že žáci byli náležitě seznámeni se zásadami
svátečního stolování. Každá rodina má rezervované místo u
stolu označené jmenovkou, nažehlené ubrusy a květiny ve váze.
Úsměv ve tvářích hostitelů umocňuje slavnostní atmosféru.
Podávají se vlastnoručně vyrobené obložené chlebíčky,
minerálky, limonády, brambůrky.
Slavnostní pochod od Bedřicha Smetany honosně zahájil
odpolední setkání a děti dostaly příležitost předvést rodičům
své znalosti a dovednosti, ale také jak se umí prezentovat
před rodičovskou veřejností.
Vyslechli jsme verše, sledovali scénky, v nichž se z dětí
stávali ekologové, moderátoři diskusních pořadů. Děti
přednášely nejrůznější řešení problémů v ekologii, hrály,
improvizovaly, převáděly se a byla legrace. Slavnostním
předáváním pamětních medailí byla důstojně zakončena první
část programu.
Druhá část programu děti měla soutěživý charakter. Rodiče už
nebudou jen diváky, ale aktivně se zapojí do her a soutěží.
Vylosované rodiny soutěží v KUFRU, skládají se dřívka podle
velikosti se zavázanýma očima, hrají se kuželky... Soutěží
rodiny s dětmi, maminky proti tatínkům... Zapojit se musí
všichni přítomní, neboť nikdo nechce dětem zkazit radost,
kterou jim soutěžení s rodiči přináší.
Třetí, závěrečná část programu byla triumfální. Děti skládaly
ve skupinách verše, ve kterých vyjadřovaly lásku svým rodičům,
úctu a poděkování. Předávaly se kytičky, pusinky a dárečky.
Za doprovodu hudby děti obklopují paní ředitelku Němcovou, aby
jí oficiálně poděkovaly a předaly dáreček na památku. Celých
pět let se scházeli všichni ve třídě vedle ředitelny, aby
nejen získávali znalosti a vědomosti, ale také proto, aby se
učili čestnosti, vzájemné pomoci, úctě k rodičům, lásce
k rodné vesnici.
Dnes jsou děti bohatší o novou zkušenost. Poznaly, že škola
nemusí znamenat jen učení, zkoušení a písemky a učitel může
být i kamarád a spoluhráč.
-kam-„

Závěr školního roku

Školní výlety:
1. a 2. ročník ZOO Lešná
3. a 4. ročník Moravský kras
5. ročník – výjezd do zahraničí – Slovensko – Trenčín, Bojnice

Žáci přijati do ZŠ
- s rozšířenou výukou cizích jazyků 2 žáci
- s rozšířenou výukou tělesné výchovy 1 žák
do zvláštní školy 1 žák
Do gymnasia přijatý 1 žák
Školní rok 1997-98 byl slavnostně zakončen 30. června 1998 za
přítomnosti pana starosty. Pí ředitelka předala knižní odměny
žákům, kteří byli úspěšní ve školní práci a v soutěžích.
Posledním zvoněním se s žáky 5. třídy rozloučili jejich
vyučující a spolužáci.
Zapsala
Božena Křiváková
Článek z novin:
„Ředitelství Základní školy děkuji výtvarnici MARGARETĚ HORKÉ
autorce keramické medaile, kterou zhotovila pro absolventy
školy v letech 1993-1998. Tato medaile, kterou dostaly děti
z 5. třídy, jim bude připomínat první léta školní docházky.

Školní rok 1998-99

Úvod
Zahájení školního roku se konalo 1. září 1998 ve vestibulu
školy. Přítomen byl starosta obce František Samsounek a rodiče
hlavně prvňáčků.
Školní rok byl slavnostně zakončen 30. června 1999. Paní
ředitelka Olga Němcová zhodnotila činnost školy za uplynulý
rok. Za úspěch v práci a soutěžích předala žákům odměny.
Rozloučila se s žáky 5. třídy, předala jim pamětní medaile a
popřála mnoho zdaru za ZŠ v Bílovicích.

Zaměstnanci školy
Do 2. třídy za mateřskou dovolenou Mgr. Jany Gregorové
nastoupily pí učitelka Eva Jančíková-důchodkyně. Ve 3. třídě
pokračovala důchodkyně pí učitelka Božena Křiváková za
dlouhodobou nemoc a následnou mateřskou dovolenou Mgr. Lenky
Čechové.
Ve druhém pololetí bylo nezbytné využít dlouhodobých zástupů:
3 měsíce studijní volno pí učitelky Maráškové k ukončení
studia na Pedagogické fakultě v Olomouci. Studium úspěšně
dokončila.

2 měsíce za pí uč. Evu Jančíkovou, která se podrobila operaci
kyčelního kloubu.
1 měsíc za pí uč. Nevělíkovou, která se léčila v lázních
Karlova Studánka.
Ve třídách vyučovaly tyto učitelky:
1. třída pí uč. Hana Nevělíková
zastupovala Marie Dudešková – důchodkyně
2. třída pí uč. Eva Jančíková
zastupovala Božena Vyskočilová – důchodkyně
Darina Lapčíková – absolventka PF
3. tř. pí uč. Božena Křiváková
4. třída pí uč. Hana Marášková
zastupovala Zuzana Prchlíková – neprobovaná
5. třída pí ředitelka Olga Němcová

Školní družina
I. oddělení pí vychovatelka Františka Vašinová
II. oddělení pí vychovatelka Marcela Janečková
Obě vychovatelky učily také ve třídách.

Správní zaměstnanci
Školnice pí Ludmila Medková
Uklizečka pí Alena Mališová

Výchovně vzdělávací práce školy
V letošním roce se opět pracovalo podle vzdělávacího programu
Obecná škola.
Hlavní úkoly školy:
- Zajistit kvalitní úroveň vědomostí žáků 5. třídy pro přechod
na 2. stupeň úplné ZŠ Bílovice.
- Vytváření kvalitních vzájemných vztahů mezi rodiči, učiteli,
žáky.
- Reprezentovat školu v místním tisku.
- Věnovat pozornost zájmové činnosti. Za pomoci rodičů
vytvořit zájmové kroužky.
- Pokračovat v programu prevence užívání návykových látek.
Středisko služeb školám opět připravilo pro učitele vzdělávací
akce, které pí učitelky v plné míře navštěvovaly.

Zájmové aktivity
Na škole pracovaly tyto kroužky
Zobcová flétna – pí uč. Nevělíková
Rytmická gymnastika – pí uč. Marášková

Taneční hry – pí řed. Němcová
Stolářský kroužek – pan Horký, mistr odborné výchovy
v důchodu, dědeček naší žačky
Ruční práce – pí Lekešová – maminka naší žákyně
Kroužek pracoval jen 1. pololetí, protože pí Lekešová
odešla na mateřskou dovolenou.

Školní družina
Paní vychovatelky Vašinová a Janečková organizovaly soutěže,
výstavky, sportovní hry.
- Dopravní soutěž
- Soutěž ve sběru papíru a textilu
- Sběr pomerančové kůry
- Soutěž v přehazované mezi ŠD Topolná a ŠD Bílovice
- Výtvarné soutěže

Akce na škole
- Vánoční besídka
Každá třída připravila program. Střídaly se písně, básně,
scénky, tanečky, soutěže. Na závěr byly děti obdarovány
balíčky, které pro ně připravil Klub rodičů.
- Dopravní výchova pro žáky 3. a 4. třídy probíhala na
dopravním hřišti v Uh. Hradišti – Mařaticích.
- Výstavka knih spojená s prodejem
- Koncert učitelů LŠU z Napajedel – „Písničky z pohádek.
- Beseda se Zdenkou Čechovou nad její knížkou „Malé povídání.“
- Návštěva divadelního představení „Čáry báby Cutkytle“ ve
Slováckém divadle.
- Divadelní představení, které sehráli žáci ZŠ Bílovice.
- Loutkové divadlo v MŠ navštívili žáci 1. a 2. třídy.
- Den Země probíhal ve třídách.
- S místním požárním sborem bylo provedeno požární cvičení.
Tato akce byla velmi zdařilá. Žáci byli názorně seznámeni
s různými způsoby hašení. Také si mohli vyzkoušet zacházení
s hadicí.

- Dětský den spojený s Dnem matek a karnevalem byl uspořádán
v Bůrovcích pro rodiče i ostatní veřejnost. Každá třída se
svou učitelkou připravila program.
1. třída zatančila na moderní rytmy.
2. třída předvedla říkanky a scénky z přírody.
3. třída svým pásmem poděkovala maminkám za lásku a péči.
4. třída tančila country rytmu.
5. třída svým vystoupením přinesla přítomné do 17. století na
zámek Versailles ve Francii. Krásné dámy, švarní mušketýři,
řinčící zbraně, které ochrání čest dámy.
A znovu 5. třída a hudba skupiny Lunetic.
Pak už nastal rej masek a různé soutěže o ceny. Na ukončení
dostaly všechny děti dárečky.
Rodiče i děti se rozcházeli se spokojeným úsměvem. Návštěva
byla velká. Výtěžek bude použit pro děti.

Významné úspěchy
Pod vedením pí vychovatelky Janečkové, která vyučuje výtvarnou
výchovu, získaly dvě žákyně ocenění nakladatelství Albatros.
Ze 6000 kreseb z celé České republiky bylo vybráno 100 kreseb.
Z naší školy z rukou Adolfa Borna převzaly ocenění Ludmila
Luňáková ze 2. třídy a Lenka Mašlanová z 5. třídy. Děvčata do
Prahy doprovázela pí vych. Janečková. Oznámení o úspěchu bylo
publikováno ve Slováckých novinách. Fotografie z pobytu
v Praze byly vystaveny ve vestibulu školy.

Spolupráce s rodiči
Pro lepší spolupráci s rodiči byly ve třídách dny otevřených
dveří. Rodiče mohli uvidět své dítě přímo ve vyučovacím
procesu. Bohužel rodiče této možnosti ještě málo využívají.
Klub rodičů připravoval dárky pro děti. Podílel se na přípravě
taboráku, který se již tradičně koná na závěr školního roku.
Novou předsedkyní Klubu rodičů se stala pí I. Horáková.

Školní výlety
1. třída – poznávání okolí
2. a 3. třída – zámek Milotice, ZOO Hodonín
4. a. 5. třída – Westernové městečko – Šiklův mlýn

Závěr
16. – 17. prosince 1998 probíhala na škole kontrola České
školní inspekce – inspektor Mgr. Miloslav Brůzl.
Závěr inspekční zprávy.

Na základě předchozích zjištění hodnotí ČŠI činnost školy
v oblasti podmínek a průběhu výchovně vzdělávacího procesu
jako spíše nadprůměrnou, kde dílčí pozitiva převládají nad
běžnou úrovní.
Hodnocení práce ředitelky školy Olgy Němcové provedl zástupce
ředitele školského úřadu B. Jandásek. Na základě hodnocení
České školní inspekce, školského úřadu a obce doporučil
ponechat Olgu Němcovou v její funkci.

Zapsala
Božena Křiváková

Školní rok 1999-2000

Začátek a konec školního roku
Školní rok byl zahájen 1. 9. 1999 za přítomnosti pana starosty
Františka Samsounka a hojné účasti rodičů a příbuzných hlavně
žáků 1. třídy. Slavnostní zakončení školního roku proběhlo 30.
června 2000 ve vestibulu školy. Paní ředitelka Olga Němcová
zhodnotila uplynulý školní rok, nejlepší žáci byli odměněni
knihami a paní vychovatelky vyhodnotily soutěže ve sběru
pomerančové kůry a starého papíru. Byli odměněni také nejlepší
družináři, kteří zabojovali v celoroční družinové hře
„Robinson Crusoe“.

Zaměstnanci školy
1. třída : 23 žáků, Mgr. Hana Marášková
2. třída : 17 žáků, Mgr. Hana Nevělíková
3. třída : 23 žáků, RnDr. Miroslava Lepková
- zástup za mateřskou dovolenou paní učitelky Lenky
Čechové
4. třída : Mgr. Darina Beranová
- od 1. 1. dlouhodobě nemocná, zastupovala paní učitelka
Božena Křiváková
5. třída : 19 žáků, Mgr. Olga Němcová

Školní družina
I. oddělení : paní vychovatelka Františka Vašinová
II. oddělení : paní vychovatelka Marcela Janečková

Správní zaměstnanci
Školnice : paní Ludmila Medková
Uklizečka : paní Alena Mališová

Výchovně vzdělávací práce školy
Naše škola se v tomto roce vrátila k programu Základní školy.
Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byla návaznost na výuku ve
škole v Bílovicích. Je nutné vyzbrojit žáky vědomostmi, které
jsou obsahem programu Základní školy, nemůžeme vyžívat návrhů
rozložení učiva, které nabízí Obecná škola. I v programu
Základní školy učitelky využívají prvků, které se v programu
Obecná škola osvědčily, jako např. dramatická výchova apod.

Další úkoly školy:
- pokračovat ve vzdělávání žáků,
- příprava žáku 5. ročníku na přechod do spádové školy
v Bílovicích,
- individuální péče o žáky s výukovými a vývojovými poruchami
učení,
- prohlubovat spolupráci s rodiči a širší veřejností,
- prezentovat školu v místním tisku,
- realizace antidrogového programu zpracovaného pro naši školu
Mgr. Beranovou.
Paní učitelky i letos navštěvovaly akce, které si vybraly
z Nabídky dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků,
připravované Střediskem služeb školám.

Zájmové kroužky
V letošním školním roce pracovaly na škole tyto kroužky:
Zobcová flétna – paní uč. Hana Nevělíková
Rytmická gymnastika – paní uč. Hana Marášková
Stolářský kroužek – pan Horký, mistr odborné výchovy
v důchodu,
Logopedie – externě – paní uč. Lenka Čechová

Školní družina
Jako každý rok připravily i letos paní vychovatelky pro děti
zajímavou a pestrou činnost. Celým školním rokem je provázela
četba knihy a s ní hra „Robinson Crusoe“. Se školní družinou
v Bílovicích sehráli tradiční turnaj v přehazované.
Mimo to paní vychovatelky organizovaly každoroční sběr
pomerančové kůry a sběr starého papíru. Paní vychovatelka

Janečková se s dětmi zapojila do okresní soutěži
„Plastikiáda“, kde uspěli 4. a 5. místem.

Akce na škole
V listopadu navštívila 1. třída představení loutkového divadla
v Mateřské škole, v témže měsíci proběhla prodejní výstavka
knih.
14. 12. jsme shlédli představení kouzelníka, což děti vítají
stále s nadšením.
Vánoční besídky v letošním roce pro rodiče připravily 1. a 4.
třída, před odchodem na vánoční prázdniny se pak žáci vzájemně
představili společnou besídkou. Zvlášť úspěšné bylo
nastudování veršovaného představení o narození Ježíška
v podání žáků 4. třídy, které s nimi připravila paní učitelka
Beranová.
V lednu jsme si zajeli do divadla v Uherském Hradišti na
představení pohádky Zlatovláska. Březen byl ve znamení turnaje
ve vybíjené, které pro okolní školy připravila škola
v Bílovicích. I přes ztížené podmínky přípravy, protože naše
tělocvična je malá, docházeli žáci 4. a 5. třídy pod vedením
paní vych. Vašinové vybojovat 2. místo a porazit tak velkou
školu v Bílovicích. Na 1. místě se umístili žáci z Březolup.
V turnaji v kopané v Kněžpoli už chlapci tak úspěšní nebyli,
skončili pátí.
V dubnu uspořádali vedoucí tanečních kroužků z Bílovic,
Březolup a Topolné přehlídku činností těchto kroužků. Akce
byla přístupná pro rodiče, naše děvčata si vedla velmi dobře a
odměnou byl potlesk plného sálu.
Ke Dni matek si letos připravily besídku pro rodiče jen 1. a
2. třída.
Zajímavou akcí byl Běh míru – 26. 5., kdy obcí proběhli
účastníci této akce a připojili se k nim někteří dospělí
včetně pana starosty, ale i dětí. Samotnému nedělnímu běhu
předcházela ve škole beseda s jejími účastníky, kterou si tito
mladí lidé vedli sami a dokázali nejen přiblížit dětem smysl a
cíl Běhu míru, ale především zapůsobit na city dětí.
Den dětí byl připraven na 1. června ve spolupráci s Sborem
dobrovolných hasičů a proběhl v Bůrovcích. Dopoledne plné
soutěží, odměn, opékaných uzenin a jiných atrakcí bylo velmi
úspěšné.
V červnu připravila paní ředitelka Olga Němcová již tradiční
rozloučení se žáky 5. třídy. Pozvaní rodiče shlédli program
svých dětí, ochutnali připravené občerstvení, zahráli si
společné hry a zazávodili. Nakonec žáci přijali pamětní
keramické medaile na rozloučení se školou v Topolné. Rodiče
pro ně připravili trička s emblémem topolské školy a jmény
spolužáku, což děti přijaly s nadšením.
Školní rok jsme tradičně ukončili táborákem tentokrát už na
opraveném hřišti místní tělovýchovné jednoty.

Výlety
Všechny výlety byly podpořeny hezkým počasím, a tak se
vydařily:
1. třída – hřebčín Napajedla
2. a 3. třída – jeskyně Moravského krasu
4. a 5. třída – Bouzov, Javoříčko

Akce „Školní mléko“
Od ledna žáci využívali „Školní mléko“, kdy žáci 1. a 2. tříd
odebírali dle zájmu státem dotované mléko, ostatní žáci si
kupovali z pestré ochucených mlék. O úspěšný průběh se starala
paní A. Mališová.

Spolupráce s rodiči
Snaha o co nejčastější styk s rodiči, podpora zájmu rodičů o
práci jejich děti byla hlavním motivem všech akcí
připravovaných školou – besídky, dny otevřených dveří, třídní
schůzky, konzultační dny. Klub rodičů připravil pro děti
balíčky k vánoční besídce, někteří rodiče se zúčastnili jako
doprovod školních výletů.

Výborní žáci
Nejlepší žáci:
1. třída: L. Čechmánková, J. Hubáček, M. Indruch, T. Knot,
V. Luňák, P. Malinová, L. Stuchlíková, S. Vašinová
2. třída: G. Gregorová, G. Huňková, V. Malíková, I. Škárová,
K. Žiška, T. Mikolášek
3. třída: J. Bartošek, P. Daněk, B. Dohnalová, R. Kašný,
P. Knotová, L. Luňáková, M. Malíková
4. třída: Z. Formáčková, L. Hél, M. Mašlan, A. Štefek
5. třída: Z. Dufka, V. Horáková, V. Mikulková, P. Stašková

Zapsala Hana Marášková

Školní rok 2000 – 2001

Úvod
Školní rok byl zahájen 4. září 2000. Přítomen byl starosta
obce pan František Samsounek a také rodiči většiny prvňáčků.
Slavnostní zakončení školního roku se konalo 29. června 2001
ve vestibulu školy. Paní ředitelka Olga Němcová zhodnotila
činnost školy za uplynulý rok. Za úspěchy při školní práci
byly žákům předány knižní odměny. Nejlepší třídy i jednotlivci
byli dále odměněni za soutěž ve sběru starého papíru.
Vyhodnocena byla i celoroční bodovací soutěž v družina. Na
závěr se paní ředitelka rozloučila se žáky 5. třídy a předala
jim tradiční pamětní medaile.

Zaměstnanci školy
1.
2.
3.
4.
5.

třída:
třída:
třída:
třída:
třída:

19
23
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19

žáků,
žáků,
žáků,
žáků,
žáků,

Mgr. Jana Gregorová
Mgr. Hana Marášková
Mgr. Hana Nevělíková
RNDr. Miroslava Lepková
Mgr. Olga Němcová

Školní družina
I. oddělení - paní vychovatelka Františka Vašinová
II. oddělení – paní vychovatelka Marcela Janečková

Správní zaměstnanci
Školnice: paní Ludmila Medková
Uklizečka: paní Alena Mališová

Výchovně vzdělávací práce školy
Poznámka: chybí text

Zájmové kroužky
V tomto školním roce pracovaly ve škole zájmové kroužky:
Zobcová flétna – paní uč. Hana Nevělíková
Rytmická gymnastika – paní uč. Hana Marášková
Stolářský kroužek – pan Horký
Čtenářský kroužek – paní vychovatelka Františka Vašinová
Turistický kroužek – paní uč. Miroslava Lepková

Školní družina
Jako každý rok probíhala ve školní družině bodovací soutěž
jednotlivců, která byla vyhodnocena na závěr školního roku.
Kromě toho paní vychovatelky organizovaly sběr pomerančové
kůry a starého papíru. Na konci června si školní družina vyšla
na již tradiční výlet do Bílovic spojený s opékáním špekáčků

Akce školy
V říjnu navštívili žáci školy představení „O chytré princezně“
v Divadle pracujících ve Zlíně.
V úterý 19. 12. proběhla ve škole vánoční besídka pro žáky
školy. V následujícím dni pak žáci předvedli svoje básně,
písničky i tanec pro rodiče a prarodiče. Pozvání na vánoční
besídku přijalo i několik starých občanů obce.
Zima byla k dětem na počátku roku 2001 štědrá. Žáci mohli
téměř celý leden a únor využít sněhové nadílky ke stavění
sněhuláků, sjíždění kopečků nad školou na bobech i k dalším
hrám.
Na začátku března navštívili žáci v mateřské škole představení
loutkového divadla z Brna „Špalíček pohádek“. Hra se žákům
líbila stejně jako pohádka ve Slováckém divadle v Uherském
Hradišti „Jak se bubnuje na princezny“, kterou shlédla celá
škola 30. března.
Dne 6. dubna přijeli do školy artisté Juregovi. Jejich
představení se žákům velmi líbilo, nejvíc vystoupení s pejsky.
Zvlášť milé bylo i štěňátko, které se teprve učilo artistickým
kouskům.
Na neděli 13. května si žáci pozvali maminky, ale nejen ty, na
oslavu Dne matek. Tanec koček a koucouřích pánů „Kocour
modroočko“ v podání prvňáčků roztleskal celé Bůrovce. Nápaditý
country tanec třeťáků i vystoupení s tyčemi druháků, kteří se
předvedli jako zdatní akrobaté, doplnil čtvrťáci zpěvem a
tancem anglické písně ve vlastní úpravě. Pátá třída poděkovala
maminkám za jejich starostlivost v pásmu básní.
Na Den dětí 1. června vyrazila celá škola do Bůrovců. Pro žáky
si členové Sboru dobrovolných hasičů přichystali tradiční
soutěže, z nichž největší atrakcí je tradičně chůze po
zavěšeném laně. Lákavé sladké odměny čekaly žáky také v mnoha
závodech, které si pro ně připravily učitelky. Nechyběla ani
opékaná uzenina a limonády a protože déšť zlobil jen málo,
oslava se vydařila.
Závěrečný červnový oheň na trávníku za školou byl plný her,
soutěží, tance i zpěvu a nezkazil ho ani déšť.
Z dalších akcí chci připomenou účast členek kroužku rytmické
gymnastiky na přehlídkách v Kunovicích a v Uherském Brodě a

přátelské setkání topolských prvňáčků s kolegy ve škole
v Březolupech.

Výlety
Žáci celý rok plánují a těší se na školní výlet. Letos počasí
všem přálo, a tak se „výpravy za poznáním a zábavou“ vydařily.
1. tř. – hřebčín Napajedla
2. a 3. tř. – hrad Helvštýn a jeskyně Teplice n. Bečvou
4. a 5. tř. – skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, výstup a cesta
lanovkou k soše Radegasta.

Do gymnázia byla přijata jedna žákyně.

Posledním zvoněním se s žáky 5. třídy rozloučili jejich
vyučující a spolužáci.

Zapsala Miroslava Lepková

Školní rok 2001 – 2002

Úvod
Školní rok byl zahájen 3. září 2001 za přítomnosti starosty
obce Františka Samsounka, rodičů „prvňáčků“ a především žáků
1. třídy.
Slavnostní zakončení školního roku se konalo 28. června 2002.
Paní ředitelka Olga Němcová zhodnotila činnost školy za
uplynulý rok, učitelé vyhodnotili nejúspěšnější žáky ve svých
třídách a všichni se rozloučili s absolventy 5. ročníku,
kterým byly předány pamětní medaile.

Zaměstnanci školy
Učitelský sbor zůstal ve stejném složení jako minulý rok.
I. třída: 17 žáků, Hana Nevělíková
II. třída: 21 žáků, Jana Gregorová
III. třída: 23 žáků, Hana Marášková
IV. třída: 17 žáků, Miroslava Lepková
V. třída: 22 žáků, Olga Němcová

Školní družina
I. oddělení – pí. vychovatelka F. Vašinová
II. oddělení – pí. vychovatelka M. Janečková

Správní zaměstnanci
Školnice: pí. Ludmila Medková
Uklizečka: Pí. Alena Mališová

Výchovně vzdělávací práce
Naše škola v tomto školním roce i nadále pracovala podle
programu Základní škola. Učitelé ve svých hodinách
s využíváním prvků Obecné školy a kladly důraz na názornou
výuku.
Další úkoly školy:
- pokračovat v dalším vzdělávání učitelů
- individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení
- prohlubovat spolupráci s rodiči a širší veřejností
- prezentace školy na veřejnosti

Zájmová činnost
V letošním roce se rozšířila pro žáky nabídka zájmových
činností. Kromě již tradiční kroužku
- zobcové flétny – pí. uč. Hana Nevělíková
- rytmické gymnastiky – pí. uč. Hana Marášková
- stolářského kroužku – pan Horký – mistr odborné přípravy
v důchodu,
začala externě vyučovat hru na nástroj (zobcová flétna,
klavír, kytara) paní Burešová. Také výtvarně nadané děti se
mohly uplatnit v připravovaném kurzu výtvarného oboru pod
vedením B. Macka – učitele um. Školy v Napajedlích.

Školní družina
Jako každoročně se ve školní družině soutěžilo, bodovalo,
závodilo, získávali se nejrůznější zkušenosti...
A že to žáci ocenili dokazuje vzorná docházka.
Paní vychovatelky zorganizovaly nejen soutěž ve sběru papíru a
pomerančové kůry, ale žáci se mohly zapojit také do výtvarného
a literárního „souboje“. Školní rok zakončila družina na
kurtech v Bílovicích.

Školní jídelna
Největší změnou pro tento rok byla nová školní jídelna.
Vzhledem k havarijního stavu dosavadní výdejny, došlo
k vybudování nové školní jídelny v objektu mateřské školy.
Vzhledem ke vzdálenosti (cca 500m) řešil učitelský kolektiv
problémy spojeny s přesunem žáků na obědy.

Akce školy
První větší akcí naší školy byla vánoční besídka, která
proběhla 19. prosince. Žáci předvedli pásma básní, písní,
tanců, ale i hru zobcovou flétnu, za bedlivé pozornosti rodičů
i prarodičů. Pozvání přijalo i několik starších spoluobčanů,
které velmi potěšil zájem mladší generace.
V lednu jsme navštívili loutkové divadlo „Mrazík“. Pěkné
zážitky si odnášeli žáci z představení v Divadle pracujících
ve Zlíně nazvaného „O pejskovi a kočičce“ a „Radúz a
Mahulena“.
V rámci prevence patologických jevů mezi dětmi začala škola
spolupracovat se střediskem „Help“ v Uherském Hradišti, jehož
pracovníci uskutečnili besedy v jednotlivých třídách. V tomto
školním roce se stala ZŠ Topolná spolu s Klubem rodičů
organizátorkou putovní přehlídky pódiových skladeb „Tančíme
pro radost“, které se zúčastnilo asi 150 dětí z Březolup,
Bílovic, Mistřic a Topolné. Naši školu reprezentovaly
svěřenkyně pí. uč. H. Maráškové z kroužku rytmické gymnastiky.
„Den dětí“ jsme strávili jako příjemné dopoledne v „Bůrovcích“
plné her, soutěží spojených s ukázkami hasicí techniky Sboru
dobrovolných hasičů, jež nám připravili také výborné
občerstvení.
Rok žáci, rodiče a učitelé zakončili tradičním táborovým
ohněm.
Vydařenou tečkou za celoročním snažením byly pro žáky také
jejich výlety:
1. třída – exkurze v hřebčíně Napajedla
2. a 3. třída – zámek Lednice
4. a 5. třída – „Westernové městečko“ u Boskovic
Zapsala Jana Gregorová

Školní rok 2002 – 2003

Úvod
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 2. září 2002 ve
vestibulu školy. Přítomen byl pan starosta František

Samsounek, rodiče i příbuzní nastávajících prvňáků. Paní
ředitelka i pan starosta popřáli všem žákům, zejména však těm,
kteří v tento den usedli do školních lavic poprvé, hodně
úspěchů.
Školní rok byl zakončen 27. června 2003. Paní ředitelka
zhodnotila činnost školy v uplynulém období, nejlepší žáci
z každé třídy obdrželi za svoji snahu a úspěchy ve vyučování
knižní odměnu. Byly vyhodnoceny soutěže ve sběru starého
papíru a pomerančové kůry, odměny převzaly též děti, které
navštěvovaly školní družinu a dosáhly nejlepších výsledků
v celoroční družinové hře „Rok na vsi“. Společně jsme se
všichni rozloučili s žáky 5. ročníku, kteří přecházejí na ZŠ
do Bílovic. Jako vzpomínku na jejich pětileté působení na ZŠ
v Topolné obdrželi drobné dárky.

Zaměstnanci školy
V učitelském sboru došlo k jedné změně. Školu opustila paní
učitelka RNDr. Miroslava Lepková, která přešla na ZŠ do
Bílovic, místo ní nastoupila paní učitelka Mgr. Jitka Šimíková
(zástup za mateřskou dovolenou paní učitelky Mgr. Lenky
Čechové).
1. třída – 18 žáků – Mgr. Jana Gregorová
2. třída – 16 žáků – Mgr. Hana Nevělíková
3. třída – 22 žáků – Mgr. Jitka Šimíková
4. třída – 23 žáci – Mgr. Hana Marášková
5. třída – 17 žáků – Mgr. Olga Němcová

Školní družina
I. oddělení – pí. vychovatelka Frant. Vašinová
II. oddělení – pí. vychovatelka Marcela Janečková

Správní zaměstnanci:
Školnice – paní Ludmila Medková
Uklízečka – paní Alena Mališová

Výchovně vzdělávací práce
Škola pracovala podle vzdělávacího systému Základní škola
současně však paní učitelky velkou měrou využívaly prvků
Obecné školy, důraz byl kladen na názorné vyučování.
Další úkoly školy:
- pokračovat v dalším vzdělávání učitelů
- individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení
- prohlubovat spolupráci s rodiči a další veřejností

- prezentace školy na veřejnosti

Zájmová činnost
Nabídka mimoškolních aktivit pro žáky byla pestrá. Na škole
aktivně pracovaly tyto kroužky: zobcová flétna, rytmická
gymnastika, čtenářský kroužek, stolařský kroužek, kroužek
výpočetní techniky.
Ve výuce hry na klavír, kytaru a zobcovou flétnu pokračovala
paní Burešová.
ZUŠ v Napajedlích vyučovala na škole dva obory – hudební a
výtvarný.

Školní družina
Zajímavá a pestrá ale i poučná byla činnost školní družiny.
Děti se zapojily do celoroční hry „Rok na vsi“, jejímž cílem
bylo připomenout staré zvyky, tradice i svátky na vesnici. Již
tradičně paní vychovatelky zorganizovaly sběr pomerančové kůry
a starého papíru, nechyběla ani literární a výtvarná soutěž
„Máme rádi zvířata“. Závěr činnosti ŠD je již tradičně spojen
s výletem do Bílovic na tenisové kurty.

Akce školy
Nedílnou součástí života školy jsou různé kulturní a sportovní
akce. Již v listopadu jsme navštívili Hoffmannovo divadlo
v Uh. Hradišti, které si pro děti připravilo představení
„Pippi Dlouhá punčoška“. 3. prosince proběhla na škole
prodejní výstava dětských knih, týden poté jsme se všichni
zúčastnili zajímavé besedy s názvem „ptáci“ – jednalo se o
povídání spojené s ukázkou dravých ptáků. Před vánočními
prázdninami se celá škola sešla v družině na společné vánoční
besídce. Děti svými vystoupeními vyčarovaly kouzelnou vánoční
atmosféru.
V březnu jsme zavítali do divadla ve Zlíně na „Neználkovy
příhody“.
V rámci prevence patologických jevů škola uspořádala dvě akce.
Žáci 3. – 5. ročníku besedovali o kriminalitě mládeže
s pracovníkem Policie ČR.
„Šikana“ bylo téma, o kterém si se všemi dětmi povídala
pracovnice střediska HELP z Uh. Hradiště.
Den Země si celá škola připomněla 5.dubna v besedě o zemním
plynu, kterou uspořádala ostravská společnost TRANSGAS.
9. května se z tělocvičny začal šířit hustý dým a celá škola
musela být evakuována – jednalo se o cvičný poplach, který si
pro žáky připravili členové DH Topolná.

Celá akce pokračovala na školní zahradě, kde děti shlédly
ukázky z činnosti hasičů.
24. květen byl slavnostním dnem pro všechny obyvatele Topolné
– světily se symboly obce – znak a prapor. U příležitosti této
události probíhal v památkovém domě zvaném „90“ kulturní
program, na kterém se podíleli též žáci školy – prváci se
spolu s Hurvínkem vypravili na hrad Okoř, druháci krásně
zahráli na flétničky a k tomu zazpívali, se třeťáky jsme se
vydali za Zlatovláskou a páťáci se předvedli hned dvakrát –
v příběhu ze „Slovácko se súdí“ a v dramatizaci eposu „O
Kalevově svatbě“. Písnička „Proměny“ od skupiny Čechomor
inspirovala děvčata z rytmické gymnastiky k jejich tanečnímu
vystoupení. Se stejným vystoupením se děvčata pod vedením paní
učitelky Hany Maráškové zúčastnily přehlídky pódiových skladeb
v Bílovicích.
30. května děti oslavily v Bůrovcích svůj svátek – MDD. Paní
učitelky ve spolupráci se členy místního SDH připravily
spoustu her a soutěží. Nechyběly ani sladké odměny a závěrečné
opékání uzenin.
V červnu děti shlédly dvě divadelní představení. Za prvním
s názvem „Rumcajs“ se vypravily do Hoffmannova divadla
v Uherském Hradišti, na maňáskové představení „O pejskovi a
kočičce“ se děti podívaly ve školní družině.
Se školním rokem se žáci rozloučili na místním fotbalovém
hřišti, kde si nejprve zasoutěžili, poté poseděli spolu se
svými rodiči u táboráku, opekli si špekáčky, popovídali a
zazpívali si.

Výlety
Konec školního roku by byl naprosto nemyslitelný bez školních
výletů. Všichni se na ně těší a všichni si je užívají.
Kam jsme se vypravili letos?
1. třída – ZOO Lešná
2.a 3. třída – hrad Helfštýn
4. a 5. třída – skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, výstup k soše
Radegasta

Žáci
-

přijati na ZŠ:
s rozšířenou výukou cizích jazyků – 1 žákyně
s rozšířenou výukou tělesné výchovy – 1 žák
do speciální školy – 1 žák

Zapsala: Jitka Šimíková

Školní rok 2003 – 2004

Úvod
Nový školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 1. září. Ve
vestibulu školy se shromáždili žáci, pracovníci školy a noví
prvňáčci, které v tento pro ně významný den doprovodili jejich
rodiče a příbuzní. Ke všem zúčastněným promluvila paní
ředitelka i pan starosta František Samsounek. Po slavnostním
zahájení se žáci odebrali do svých tříd, pouze prváci se
společně se svými rodiči a novou paní učitelkou vydali na
místní obecní úřad, kde byli slavnostně přijati do řad
školáků.
Zakončení školního roku proběhlo 29. června. Opět jsme se
všichni sešli ve vestibulu školy, proběhlo zhodnocení
uplynulého školního roku a ocenění nejlepších žáků z každé
třídy. Paní vychovatelky vyhodnotily soutěž ve sběru starého
papíru a pomerančové kůry, odměněny byly též děti, které si
nejlépe počínaly v celoroční družinové hře „Putování s rádiem
AZ“. Na závěr přišlo rozloučení s žáky 5. ročníku, kterým paní
ředitelka předala drobné upomínkové předměty. Současně jsme se
všichni rozloučili s paní vychovatelkou Marcelou Janečkovou,
která bude od nového školního roku působit na Základní škole
v Bílovicích.

Zaměstnanci školy
Učitelský sbor pracoval v tomto školním roce beze změn.
I. třída – 16 žáků – Mgr. Hana Marášková
II. třída – 18 žáků – Mgr. Jana Gregorová
III. třída – 16 žáků – Mgr. Hana Nevělíková
IV. třída – 22 žáků – Mgr. Jitka Šimíková
V. třída – 20 žáků – Mgr. Olga Němcová

Školní družina
I. oddělení – pí. vychovatelka Frant. Vašinová
II. oddělení – pí. vychovatelka Marcela Janečková

Správní zaměstnanci:
Školnice – paní Ludmila Medková
Uklízečka – paní Alena Mališová

Výchovně vzdělávací práce
Základem pro práci školy byl i v tomto školním roce vzdělávací
systém Základní škola, k jeho obohacení přispělo využívání
některých principů Obecné školy a prvků názorného vyučování.

Další úkoly školy:
- individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení
- příprava žáků 5. ročníku na přechod na 2. stepeň ZŠ
Bílovice
- důraz na prevenci sociálně patologických jevů
- otevření se školy rodičům a širší veřejnosti
Paní učitelky si i letos mohly vybrat z pestré vzdělávací
nabídky Pedagogického centra Zlín. Poznatky a zkušenosti
získané na nejrůznějších seminářích pak s chutí aplikovaly ve
vyučovacím procesu.

Zájmová činnost
Pestrá byla též mimoškolní činnost.
Žáci si mohli vybrat z pestré nabídky nejrůznějších kroužků,
které pracovaly na škole:
- zobcová flétna – pí. uč. Hana Nevělíková
- rytm. Gymnastika – pí. uč. Hana Marášková
- čtenářský kroužek – pí. vychovatelka Frant. Vašinová
- stolařský kroužek – pan Horký, mistr odborné přípravy
v důchodu
- kroužek výpočetní techniky – pan Aleš Šimík, pracovník KÚ
Zlín
Současně probíhala výuka hry na klavír, kytaru a zobcovou
flétnu pod vedením paní Burešové.
I letos působila na škole ZUŠ Napajedla, kdy děti navštěvovaly
dva obory – výtvarný a hudební.
Velkým úspěchem se v tomto školním roce mohla pochlubit
děvčata z rytmické gymnastiky. Pod vedením paní učitelky Hany
Maráškové secvičila působivé vystoupení „Rusalky“, v němž
čerpala z básně J. Seiferta „Rozhovor“ a z písně V. Sodomy
„Rusalky“. S tímto vystoupením se děvčata předvedla na
Přehlídce pódiových skladeb v Březolupech a úspěch slavila na
soutěži pódiových skladeb v Uh. Brodě, kde obsadila 2. místo a
postoupila do dalšího kola ve Zlíně.

Školní družina
Tradičně byla pro děti navštěvující školní družinu připravená
zábavná a poučná činnost. Při celoroční družinové hře

„Putování po krajích České republiky s rádiem AZ“ navštívily
spoustu měst a zajímavých míst v naší zemi.
Paní vychovatelky byly opět hlavními organizátorkami sběru
starého papíru a pomerančové kůry, výtvarné soutěže „Moje
oblíbená písnička“. Se školním rokem se děti rozloučily
výletem do Bílovic na tenisové kurty spojeným s opékáním
špekáčků.

Akce školy
Život školy by nebyl úplný, kdyby chyběly různé kulturní,
společenské a sportovní akce. V září jsme si relací ve školním
rozhlase připomněli svátek svatého Václava, v říjnu jsme ve
třídách besedovali o vzniku samostatného Československého
státu. V říjnu jsme se též vypravili do divadla ve Zlíně na
představení „Princ Bajaja“, pohádku „O koťátku“ nacvičili a
pro prvňáčky rádi zahráli žáci 2.ročníku.
Na začátku prosince proběhly v I. třídě „Dny otevřených
dveří“, kdy rodiče mohli přijít a podívat se, jakým způsobem
probíhá výuka v 1. ročníku, co všechno již jejich děti od
začátku školního roku zvládly.
Mladší žáci shlédli v MŠ vystoupení „Povídám pohádku“.
Vánoční atmosféru jsme si navodili na společné vánoční
besídce, která proběhla v družině. Program byl opravdu pestrý
– přednášely se básničky, hrálo se divadlo, zpívaly koledy a
tancovalo se.
Začátkem ledna jsme navštívili divadlo ve Zlíně a shlédli
pohádku „Zlatovláska“. V únoru byla škola plná roztomilých
masek – konal se totiž fašankový karneval, jehož součástí byly
různé hry a soutěže, nechybělo ani vyhodnocení
nejzajímavějších a nejoriginálnějších masek.
V březnu jsme si relací ve školním rozhlase připomněli
osobnost J. A. Komenského. Netradičním způsobem celá škola
oslavila svátky jara. Velikonoce. Třídy soutěžily v tom, kdo
z vyfouklých vajíček sestaví nejdelší housenku Agátu.
Bezkonkurenčně nejlepší byli ti nejmenší – prvňáci, jejichž
Agáta se jim málem nevešla do třídy. Celá akce vyvrcholila 6.
dubna velkou „Vejciádou“ zábavnými soutěžemi s vyfouklými
vajíčky, kdy se proti sobě utkaly pětičlenné třídní kolektivy.
Poděkování za realizací celé akce paní vychovatelkám Vašinové
a Janečkové.
V rámci prevence sociálně patologických jevů proběhla ve
třídách beseda s pracovnicí střediska HELP Uherské Hradiště,
tématem tentokrát byly „Vztahy v třídním kolektivu“.
Jedno nedělní květnové odpoledne patřilo všem maminkám, které
přišly do Bůrovců oslavit svůj svátek – „Den matek“. Děti pro
ně připravily bohatý kulturní program – prvňáci maminkám
zazpívali, zatančili a přednesli básničky, druháci nás zavedli
mezi strašidla, velkolepé bylo vystoupení třeťáků – operetka
„Čert a Káča“, se čtvrťáky jsme strávili „Jeden den ve škole“

a originálním způsobem se předvedli žáci páté třídy.
V programu též zahrály na flétničky a zazpívaly děti, které
navštěvují kroužek zobcové flétny. O tom, jak „Ztratila
Lucinka bačkorku“ zatancovala děvčata z jednoho kroužku
rytmické gymnastiky a jako „Rusalky“ vystoupila děvčata
z druhého kroužku rytmické gymnastiky. Do programu se aktivně
zapojily též maminky, které se chodí pravidelně protáhnout do
„Cvičení pro ženy“ a pro toto slavnostní odpoledne si
připravily skladbu „Fotbalisté“.
11. června se v Bůrovcích konala oslava MDD, při které
nechyběly hry, soutěže a závěrečné opékání uzenin.
Stalo se již tradicí, že se na závěr školního roku scházejí
děti, rodiče a všichni zaměstnanci školy, aby tu při
závěrečném táboráku završili společné desetiměsíční školní
působení a přivítali nadcházející prázdniny.

Výlety
Konec školního roku si nikdo nedovede představit bez
tradičních výletů. Ty letošní se vydařily a dětem se moc
líbily.
Letos děti navštívily:
I. třída – Napajedla a Spytihněv
II. a III. třída – Punkevní jeskyně, Macocha
IV. a V. třída – westernové městečko „Šiklův mlýn“

Zapsala: Jitka Šimíková

