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Úvodní slovo starosty města 

Základní škola nesoucí jméno Tomáše Garriguea Masaryka 

působí v našem krásném městě již 100 let. Za tu nesmírně 

dlouhou dobu zde prošlo lavicemi mnoho dětí, ze kterých se 

stali úspěšní mladí lidé, kteří se v životě neztratili. Byli a jsou 

sebevědomí, slušní a plni chuti žít svůj život naplno. A to je 

hlavním cílem základního vzdělávání. Připravit mladou 

nastupující generaci na aktivní budoucí život. Probudit v nich 

nejlépe celoživotní chuť a touhu po poznání a následně vědění.  

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou 

jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na 

minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. Kořeny 

vzdělání jsou hořké, ale ovoce je sladké. A na „Masaryčce“ se 

to dlouhodobě daří. Velké poděkování patří všem, kteří k tomu 

za celé století přispěli a přispívají. Škole, ale také všem učitelům, ředitelům, 

vychovatelkám školní družiny, asistentům či provozním zaměstnancům, zkrátka všem, 

kteří tvoří tu jedinečnou atmosféru a ducha školy, přeji do dalších let mnoho zvídavých 

žáků, osvícených učitelů a spokojených a uznalých rodičů. 

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal 

starosta města    
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Naplňování Masarykova odkazu na ZŠ T. G. Masaryka Třebíč 

(Autor: Michal Svoboda, žák ZŠ T. G. Masaryka Třebíč, převzato z almanachu k roku 2012) 

 Jmenuji se Michal Svoboda a bydlím v blízkosti Třebíče, v malé vesničce Markvartice.  

I když je tato vesnice velmi malá, přesto se v ní náš první prezident v roce 1928 zastavil při 

jedné ze svých cest na Moravu. Ve stejném roce navštívil i Třebíč, kam chodím do školy. Právě 

letos oslavujeme 100. výročí postavení nové školní budovy, ale počátky školy sahají až do 16. 

století. Jde o nejstarší třebíčskou školu, která postupně sídlila ve čtyřech budovách.  

V současné době se s počtem 644 žáků řadí k nejpočetnějším školám v Kraji Vysočina. Od 

roku 1925 nese jméno našeho prezidenta. 

Historii mám rád odmalička, ale vážnější zájem o ni jsem začal pociťovat asi před třemi lety. 

Je nemožné, abych se nezajímal o historii, když chodím do školy ve městě, které má od roku 

2003 tři památky zapsané ve světovém dědictví UNESCO. Myslím si, že historie „číhá“ všude, 

jen se člověk musí umět pořádně dívat. O mé generaci se říká, že je povrchní, nemá cit pro 

vlastenectví, je nekulturní a nemá úctu k historickým hodnotám. Pokusím se toto tvrzení 

vyvrátit a dokázat, že se umíme nadchnout pro hodnoty, které hlásal T. G. Masaryk, a že 

umíme ocenit jeho službu českému státu. Samozřejmě u některých jedinců to neplatí, ale to 

tak bohužel vždy bylo, je a bude. 

Jsem hrdý na naši školu a na město Třebíč, které láká stále větší počet turistů. 

K vyjádření svého vztahu ke škole i prvnímu prezidentovi jsem zvolil formu dopisu. 

Vážený pane prezidente, 

dovolte mi, abych se Vám představil a sdělil důvod svého dopisu. Jmenuji se Michal 

Svoboda, jsem žákem 8. ročníku základní školy v Třebíči pojmenované Vaším jménem. 

Jsem si vědom toho, že škol nesoucích Vaše jméno máme po celé republice mnoho, ale 

naše škola je výjimečná letošní oslavou devadesátého výročí vzniku nové budovy. 

Třebíč jste naposledy navštívil, když škola slavila 7. narozeniny. Je možno ji přirovnat 

k dítěti, které s velkým očekáváním začíná svou školní docházku. Léta plynula a škola je 

nyní již zkušenou starší dámou. Věkem se zdokonalovala a stále zraje ku prospěchu svých 

žáků. Mým přáním je provést Vás jejím životem.  

Pro začátek by vás určitě zajímalo, jak a proč naše škola vznikla. Po první světové válce 

byl v Třebíči značný nedostatek školních budov. Bylo tedy rozhodnuto postavit novou 

budovu pro tehdejší obecnou a měšťanskou chlapeckou i dívčí školu, nyní bychom řekli 

pro základní vzdělání. Již v roce 1911 byla navržena čtyři stavební místa. Po doporučení 

architekta profesora Kepky bylo vybráno místo v městské čtvrti Horka u ulice Hanělovy. 

V Evropě se však schylovalo ke světové válce a doba stavbě školy nepřála.  

Kdy se tedy konečně rozhodlo o postavení školy? Až po válce se ze sedmnácti návrhů 

vybralo pět a z těch nakonec městské zastupitelstvo vzalo na vědomí projekt ing. Milana 

Kubeše a Františka Kučery. 

Tento projekt vykazoval nejlepší půdorysné řešení a byl vypočten pouze na 1 100 000 Kč, 

na rozdíl od projektu architekta Kepky z roku 1911, který činil 1 700 000 Kč. V důsledku 
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poválečných změn hodnoty měny vydalo třebíčské zastupitelstvo usnesení o půjčce, která 

byla sjednaná u Městské spořitelny ve výši 2 000 000 Kč s úrokem 4,5% a umořením ve 

30. letech. Peníze pokryly výdaje přípravných prací. Ty probíhaly od roku 1920. Jednalo 

se o bourání domů číslo 60, 61 a 123, odvoz materiálu a rovnání terénu.   

Dále bylo rozhodnuto, že na stavbu školy bude vypůjčena další částka u Hypoteční banky 

v Brně. 

A konečně 5. září 1921 byla zahájena samotná stavba školy. V letech 1921-1922 ji 

postavili třebíčští stavitelé J. Kosík a Fr. Hudec s celkovými náklady 4 293 630 Kč. Byla to 

tříposchoďová školní budova. A věřil byste, že na stavbě školy se dále podílelo ještě 53 

různých podnikatelů? Škola byla poprvé otevřena 1. prosince 1922. V přízemí se 

nacházela obecná chlapecká škola, v prvním patře měšťanská škola a ve druhém poschodí 

dívčí škola. 

Víte, kdo byl jmenován prvním ředitelem? Nevíte? Byl to Alois Sobotka. Škola s osmnácti 

prostornými třídami vyhovovala v tehdejší době všem požadavkům, zápisy z té doby 

stručně zaznamenávají: „Škola je nová a krásná.“  

Určitě by vás zajímalo, jak to bylo na této škole se sportem? Tělocvična byla dokončena 

15. dubna 1923 a od tohoto dne ji začaly obě školy - chlapecká i dívčí - využívat.  

Na fasádě školy byly vyobrazeny tři reliéfy Františka Palackého, Jana Husa a Jana Amose 

Komenského, pod kterými byly zapsány jejich citáty. 

V době Vaší návštěvy v Třebíči se zobrazení těchto národních postav a jejich slov skvěla 

v plné kráse, ale já mám obavu, že jste je osobně nemohl při návštěvě Třebíče, vzhledem 

k nabitému programu, spatřit. Troufnu si odhadnout, že z tohoto počinu máte velikou 

radost. Vždyť Vy sám jste jako první konstatoval, že jsme národem právě těchto tří 

velikánů, přemýšlel jste o nich, diskutoval, polemizoval zejména s některými myšlenkami 

Palackého a hlavně zpřístupňoval jejich názory současníkům.  

Za Husův pomník v Praze jste prozíravě v předstihu před 500. výročím Husova upálení 

bojoval od r. 1890 a Vaši spolupracovníci skutečně dotáhli projekt k realizaci, takže od 

roku 1915 zdobí Šalounův pomník Staroměstské náměstí. A slavným citátem 

Komenského jste začínal svůj první prezidentský projev.  

Vrátím se zpět do Třebíče. Okupační správa za 2. světové války nesnesla připomínku 

čehokoli českého a reliéfy na škole se musely zakrýt bedněním již v roce 1940. Nejvíce 

vadila Husova slova o pravdě, a proto v roce 1941 byl celý reliéf odstraněn a zničen. 

Po osvobození opět z fasády promluvila slova Komenského: „Jen lidé školou vzdělaní 

v pravdě lidmi jsou.“ Zaujala i Palackého myšlenka: „Kdykoli jsme vítězili, dálo se pokaždé 

více převahou ducha než mocí fyzickou.“ Husův citát: „Poznej pravdu, hledej pravdu, haj 

pravdu, až do smrti“ byl obnoven až při opravě východního průčelí v létě 2001 

architektem ing. Jiřím Vápem, a to k nerozeznání od původního. Současně byla provedena 

restaurace již zmíněných dvou reliéfů. 

Ale vraťme se zpět do 20. let. Čas od založení školní budovy plynul a Třebíčští Vaše 75. 

narozeniny oslavili pojmenováním školy Vaším jménem, s čímž jste souhlasil.    
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A víte, že jste měl ve škole už tehdy také reliéf? Byla to bronzová oválná deska umístěná 

ve vstupní hale. Nedivte se, pane prezidente, Třebíčané si vážili nejen rektora univerzity 

a církevního reformátora Husa, Otce národa Palackého a Učitele národů Komenského, ale 

také Vás, prezidenta Osvoboditele. Bohužel na příkaz okupačních úřadů byla vzpomínka 

na Vás v podobě reliéfu odstraněna a po válce již prý nebyla nalezena. Vzhledem 

k nahrazení jedné diktatury druhou jste na zaslouženou připomínku musel čekat přes 

padesát let. K Vašim 140. narozeninám v roce 1990 byla původní deska nahrazena 

podobnou. Pod vaším reliéfem je nyní na mramorové desce uvedeno: „V dětech je 

budoucnost, jejich vzdělání věnována tato školní budova vystavěná 1921-1922.“ Vitríny 

kolem reliéfu dnes zdobí Vaše velké fotografie pořízené při návštěvě Třebíče v roce 1928. 

Při procházce časem a naší školou se dostáváme do neradostných 30. let. 

Vy jste byl, pane prezidente, znepokojen vývojem situace v sousedním Německu, ale už 

jste nezažil velmi smutné období dějin za druhé světové války. Byla to zlá doba i pro naši 

školu. Ještě před vypuknutím války se Češi bránili Hitlerovým snahám připravit nás 

o československé pohraničí. Znal jste se s třebíčským rodákem generálem Syrovým, ale 

ten Vás již nestačil informovat o dalších smutných událostech. 

Od 23. září 1938, kdy byla vyhlášena mobilizace, se již ve škole nevyučovalo, budova byla 

určena pro vojenské účely a 28. září 1938 byla úplně vyklizena. Několikrát zde bylo 

ubytováno československé vojsko a s vyučováním se započalo až 17. října 1938. Ve dnech 

po 15. října 1939 tu byly okupačním vojskem soustřeďovány pěchotní zbraně naší 

armády. Dále tady bylo ubytováno od 24. března 1940 do 20. dubna1940 německé vojsko-

wehrmacht. I v roce 1943 a 1944 sloužila škola po nějaký čas německému vojsku. Je mi 

líto, že okupanti dokonce změnili název školy. Aby se nepřipomínalo Vaše jméno, 

pojmenovali ji Na Horce. Do konce války bylo vyučování přerušeno ještě několikrát 

a  někdy se učilo na náhradních místech. Po osvobození se začalo vyučovat až 22. května 

1945, neboť zde bylo ubytováno československé vojsko, němečtí uprchlíci, internovaní 

kolaboranti a němečtí zajatci.  

V době heydrichiády byl gestapem vězněn a v Brně v Kounicových kolejích popraven bez 

soudu ředitel školy Emanuel Krajina, významný třebíčský vlastenec, člen Sokola, dirigent 

pěveckého sdružení Janáček a otec Emanuela Krajiny mladšího, nadporučíka letectva 

v československé zahraniční armádě ve Velké Británii. 

Po druhé světové válce byla škola opět přejmenována a nesla název Základní škola 

Hanělova podle třebíčského lékaře, městského fyzika a národního buditele. Její původní 

název Masarykova jí byl vrácen až 21. prosince 1989 a v březnu roku 1990 došlo úředně 

ke slavnostnímu přejmenování. Ale nebuďte smutný. Lidé celou dobu mluvili vždy o škole 

jako o „Masaryčce“.  

Po „sametové revoluci“ v roce 1989 zaznamenala škola bouřlivý rozvoj. Posuďte sám. Na 

konci 90. let získala škola prostory levého křídla blízké budovy Fórum pro 1. stupeň, 

kompletně se zrekonstruovala turistická základna v nedalekých Budíkovicích, která 

slouží dětem k vyučování v přírodě. Třebíčská budova školy z roku 1922 byla také 

kompletně zrekonstruována zevnitř i zvnějšku, od nové střechy a fasády přes 

rekonstrukce elektrických rozvodů až po vymalování všech tříd a doplněna půdní 

přístavbou. Škola byla vybavena novým nábytkem a péče o žákovskou knihovnu 
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vyvrcholila přemístěním do nové místnosti. Velkou událostí bylo otevření nové tělocvičny 

v roce 2003 v hodnotě 28 milionů korun. Nové výukové metody umožňuje uplatnit 

i venkovní učebna z roku 2009, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, školní dvůr 

a školní pozemek, o který se žáci v pracovních činnostech starají. 

A což teprve vnitřní vybavení a hlavně technické zázemí! Neustále se obměňuje 

a doplňuje. Zde mně, pane prezidente, dovolte malé vysvětlení rychlého rozvoje moderní 

techniky. Novinky se jmenují televizory, které máme v každé třídě, společný videookruh, 

počítače a notebooky, internet a interaktivní tabule.  

K dispozici pro vyučování je i moderně vybavená cvičná kuchyně. V odborných učebnách 

se používají pomůcky k výuce - například mikroskopy, modely, pokusná zařízení, mapy 

a dobře vybavená chemická laboratoř. Škola je plně zajištěna bezpečnostními čidly 

a bezpečnostním systémem. K ochraně vnějších prostor slouží kamerový systém.  

Zatímco archivní materiály uvádějí v zápisech z roku 1922, že „pomůcek jest 1 451 čísel 

a jsou vhodně umístěny“, dnes má celá škola v inventárních knihách 8 513 položek 

týkajících se pomůcek. Učitelská knihovna se rozrostla z 386 svazků na 1 276 knih, 

žákovská knihovna z 302 svazků na 2 053 svazky. 

Ptáte se, jak se naši žáci stravují? Škola nemá vlastní jídelnu, ale žákům je umožněno 

stravování v Centrální jídelně, která je vzdálená asi 500 metrů od školy. K dopolednímu 

občerstvení slouží bufet v přízemí školy. 

Materiální zabezpečení školy poskytuje podmínky k rozvoji vzdělávání, ale také 

k naplňování některých Vašich myšlenek. Pane prezidente, snažil jste se o emancipaci žen, 

o zvyšování jejich vzdělanosti, o získání středoškolského a vysokoškolského vzdělání. 

Inspirovala Vás Amerika a vlastní rodina. Měl jste vzor jednak v matce, jednak jste miloval 

a obdivoval svou vzdělanou manželku Charlottu. Když se dnes dívám na fotografii 

dnešního pedagogického sboru, vidím jednoznačnou převahu žen (z 50 pedagogů je 39 

žen a 11 mužů). Pane prezidente, váš sen se splnil! Ženy s vysokoškolským vzděláním 

dnes vyučují na všech typech škol. Ale my teď zase voláme po větším přílivu mužů do 

školství. Bude to asi souviset i zde s nutností rovnováhy. A pak je mezi námi těch 100 let!  

Musím se Vám svěřit ještě s jednou realitou 21. století. Asi Vás překvapím sdělením, že 

české školy, včetně té naší, navštěvují žáci z Vietnamu, Mongolska, Ukrajiny a nikdo se nad 

tím nepozastavuje, děti jsou součástí třídních kolektivů, naše zvyky se vzájemně ovlivňují 

a přispívají k multikulturnosti. S odkazem na Vaši citaci z rozhovorů s Karlem Čapkem: 

„Národ, který by chtěl žít jen pro sebe, byl by stejně ubohý jako sobecký člověk“ jsem rád, 

že jsme Vás nezklamali. 

S výše uvedeným souvisí i naše cestovní aktivity. Sice ještě ani dnes nejsou beze zbytku 

splněna přání J. A. Komenského, aby student pobýval v zemi, o které se učí, ale chci Vás 

informovat o tom, že se mnohé změnilo. Každoročně mohou zájemci z naší školy navštívit 

se svými učiteli v rámci relaxačního programu Španělsko, Řecko a Itálii, nebo mohou 

absolvovat prohlídkové cesty do Anglie, či sportovní cesty do Litvy. 

Mé generaci se často vytýká nezájem o sebevzdělání a o četbu vůbec. Mám štěstí, že jsem 

součástí třídy, kde toto neplatí. Protože se se spolužáky zúčastňujeme různých olympiád 
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a soutěží, považujeme sebevzdělávání za přirozenou cestu k dosažení úspěchů ve 

školních, okresních i krajských kolech. A jste zvědav, jaké Vaše myšlenky mě k tomuto 

tématu oslovily? Prozradím je rád: „Vědět víc, než jsem věděl včera, učit se myslet 

a sebevzdělávat se je možné a musí se žádat.“  

V současnosti navazuje škola na dobré tradice. Žáci mají možnost výběru ze tříd 

sportovních, zaměřených na hokej, volejbal a baseball, i ze tříd přírodovědně a všeobecně 

zaměřených. 

A jaké máme sportovní úspěchy? U nás začínali slavní hokejoví útočníci Patrik Eliáš, 

Martin Erat a Michal Mikeska. Jsme pyšní na dvě dívky-hokejistky, jedna hraje za Kanadu 

a druhá loni spoluvybojovala pro Českou republiku v dívčím celku zlatou medaili ve 

Švýcarsku. Slávu volejbalu šíří volejbalistky z naší školy každoročně na turnajích v Itálii.  

Snažíme se, i když musím upřímně přiznat, že kromě sportovních tříd máme ještě proti 

Vám „pohybové“ rezervy. Nezůstal mi totiž utajen Váš „kousek“ z roku 1926, kdy jste Vy, 

pane prezidente, v 76 letech předvedl bezchybnou stojku a kotrmelec s výskokem před 

zahraniční návštěvou. Měl jste jejich obdiv a stal jste se pro mnohé zatím nedostižným 

vzorem. Naše generace si zkrátka musí dát pozor, aby se Vaše oblíbené „ve zdravém těle 

zdravý duch“ nezměnilo na „ve zkřiveném těle u počítače psychicky narušený duch“. Tedy 

při vší úctě k moderní technice, kterou potřebujeme. 

Pane prezidente, dovolil jsem si předložit Vám fakta o vývoji jedné, po Vás pojmenované, 

letos už devadesátileté, základní škole na západní Moravě. Hodnocení a srovnávání toho, 

jak si počínali Vaši potomci v péči o vzdělávání mládeže a jaké podmínky dětem připravili, 

ponechávám na Vás. Snad ještě připomenu, že v současnosti má třebíčská „Masaryčka“ 

největší počet žáků v Kraji Vysočina a že je srdeční záležitostí absolventů všech generací. 

Postupné poznávání Vašich názorů a pohledů na život mi dává naději, že by se Vám na 

naší škole dnes líbilo. Troufám si tvrdit, že Váš odkaz je průběžně plněn a Vaše slova 

z prvního projevu z roku 1918: „Starost o školu a všecek duševní život potřebuje 

nejintenzivnější péče“ se rovněž realizují.  

Z důvodů objektivity uvádím, že jsem se ve svém dopisu Vám zaměřil především na 

kladné záležitosti týkající se naší školy. Nechci před Vámi tajit celkové problémy dnešní 

doby, včetně školství. Necítím se povolán hodnotit postoje zainteresovaných osob, které 

by měly zklidnit jistý chaos, povrchnost, nedomyšlenost, laciné postoje na úkor kvality 

a řešit rovněž otázky jazykové kultury, jen mě zase napadá Váš nadčasový odkaz v podobě 

boje proti diletantismu, který jste považoval za rakovinu nejen rozumovou, ale i mravní 

a charakterovou. S Vaším dovolením vzkazuji dnešním starším generacím, že politika 

demokratického státu se bez mravního základu neobejde. A své generaci vyřizuji Vaše 

slova, že odpírat zlému může na svém postu každý. 

Na závěr chci připomenout, že v Třebíči máte Masarykovo náměstí, Masarykovu vyhlídku 

na Hrádku a každoročně jste v souvislosti se vznikem Československé republiky 

obdarováván květinami u pomníčku v Týně. 

Pane prezidente, ještě bych s Vámi rád podrobněji hovořil o dalších tématech. Například 

o zatajování a potlačování Vašich ideálů v letech 1948-89, o vzniku samostatného českého 

státu v roce 1993 a o dalších otázkách, které rozvedu, dovolíte-li, v další korespondenci 
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s Vámi. Už teď se chci řídit vaší životní filozofií, jejíž parafráze uvádím: „… být sám sobě 

pánem, což zahrnuje svobodu i kázeň, chceš-li poznat veliké, začni s malým, soustřeď se 

na hlavní věc a nerozptyluj se věcmi povrchními.“ 

V závěru svého dopisu připomenu záznam z třebíčského archivu z roku 1925, který říká 

o naší škole, že: „…učitelstvo plní své povinnosti svědomitě, vychovává směry moderními, 

přibližuje populárně vědu dítěti a žactvo pracuje dobře, budujíc tím sobě klidnou 

a spokojenou existenci.“ S překvapením si uvědomuji aktuálnost těchto devadesát sedm 

let starých slov a velmi si přeji klidnou a spokojenou budoucnost pro všechny současníky. 

Pane prezidente, za dobu, kterou jsem s Vámi mohl strávit, děkuji. Váš osobní inspirující 

příklad si ponesu do dalšího života. 
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Masaryčka v proměnách času 

Ani se nechce věřit, že Základní škola T. G. Masaryka Třebíč stojí na svém místě už 

devadesát let. Dnes a denně ji míjejí kolemjdoucí i kolemjedoucí, snad ze všech koutů 

města ji alespoň na chvilku zahlédnou ti, kteří se tím směrem podívají, a nejintenzivněji ji 

vnímají především samotní žáci a učitelé. Devadesát let - to je celý lidský život a možná 

i trošku víc. Jenže devadesát let je taky jen naprosto nepatrným a skoro zanedbatelným 

časovým obdobím z pohledu dějin lidského rodu. Koneckonců není devadesát let této 

školy víc než drobnou kapitolou zapadající do dlouhého příběhu historie třebíčského 

školství, jehož počátky sahají mnohem hlouběji až do dob středověku. Čas je zkrátka 

nesmírně relativní pojem.  

Pojďme se teď projít těmi uplynulými lety, stejně jako všichni žáci, učitelé, rodiče 

a návštěvníci, kteří se třeba jen na malý okamžik zastavili na přelomu října a listopadu 

2011 u vitrín na školní chodbě, a připomenout si, jak šel čas …  

Počátky zdejšího školství už navždy zůstanou obestřeny rouškou tajemství a nám 
nezbývá, než se jen domnívat, jak se všechno odehrávalo před rokem 1556. Z tohoto roku 
totiž pocházejí první písemné zmínky o třebíčském školství. V Pernštejnském urbáři ze 
zmiňovaného roku je informace o Tomáši Žádném – poddaném, který byl povinen odvádět 
plat, a bydlel „na starý škole“. Nová městská škola byla v té době umístěna už nad 
tzv. Vídeňskou, nebo taky Znojemskou bránou poblíž kostela sv. Martina.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Vídeňská brána v období 1822 - 1841 

A byla to škola vyhlášená po celé Moravě, vždyť absolventi často odcházeli na studia 

přímo do zahraničí. Úspěšnou cestu zdejší školy však narušila třicetiletá válka a s ní ruku 

v ruce jdoucí hospodářský úpadek měst, zemí i států. V těchto dobách lidé bojovali o holé 

přežití a času pro jiné oblasti života jim příliš nezbývalo. Třebíčské školství ztratilo svůj 

zasloužený věhlas a další válečné události provázející 18. století úpadek vzdělanosti jen 

prodloužily, přestože Marie Terezie vydala 6. prosince 1774 Všeobecný školský řád, podle 

kterého byla výuka dětí ve věku od šesti až do třinácti let povinná. Ke zlepšení situace 

v oblasti školství totiž chyběly nezbytné peníze. Proto ještě dlouhé roky sloužily místnosti 

nad Vídeňskou bránou k vyučování třebíčských dětí, i když se město rozrůstalo a i když 

se školní docházka stala povinnou. Všechny problémy spojené se školstvím počátku 19. 

století však rozhodně netrápily samotné žáčky, kteří si stejně jako ti dnešní prováděli ve 

škole svoje povedené kousky a kteří předváděli svoje znalosti.  
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Až v polovině 19. století městská rada rozhodla o stržení brány a na jejím místě byla pro 

potřeby školy postavena nová budova, kterou většina místních pamatuje jako sídlo 

Střední zdravotnické školy v Třebíči. Ovšem časem ani tato budova počtu dětí a nárokům 

na výuku nevyhovovala nejen z prostorových důvodů. Na přelomu šedesátých 

a sedmdesátých let 19. století začala platit celá série nových školských zákonů a začalo se 

uvažovat o provedení reorganizace třebíčských škol. Jenže všechny učiněné pokusy 

a počiny nepřinášely potřebná řešení. Taky bylo s ohledem na velikost a význam města 

jen otázkou času, kdy dojde ke zřízení českých měšťanských škol v Třebíči. Vždyť 

německé obyvatelstvo mělo ve městě od školního roku 1875/76 dívčí měšťanskou školu 

a od roku 1889, kdy už gymnázium patřilo zase k českým školám, také chlapeckou 

měšťanku. Stejnou úroveň školství pro české děti se podařilo zřídit až s platností od 

školního roku 1891/92. Tím spíš začínala být situace třebíčského školství opravdu 

neúnosná. Trochu jí pomohlo postavení nové školní budovy na Jejkově v roce 1894, kam 

se nastěhovala chlapecká obecná a měšťanská škola, jenže ještě před koncem století řešili 

zastupitelé opět stejnou otázku. Definitivní rozhodnutí padlo až 22. června 1910, kdy se 

představitelé města dohodli na nutnosti stavby nové účelové školní budovy.  

Od rozhodnutí k realizaci však vede ještě dlouhá a mnohdy náročná cesta, zvlášť pokud 

tou zásadní překážkou jsou finanční prostředky. Přesně taková situace nastala i v Třebíči, 

která se až po rozhodném nesouhlasu s odkladem stavby ze strany Zemské školní rady 

v Brně rozhodla zadat zakázku na vypracování plánů. K tomu došlo v březnu 1914, jenže 

už koncem července byl vyhlášen válečný stav. Realizace tolik potřebné stavby nové 

školní budovy, k níž se upínaly naděje všech učitelů, rodičů i významných osobností 

města, se odložila na dobu neurčitou. Válečná doba vždycky mívá jiné priority 

a bezprostředně po skončení války zase chybějí peníze. Po téhle válce však zavládlo 

obrovské nadšení ze strany obyvatel. Vznikl nový samostatný československý stát 

a ochota obětí všemu novému a českému byla nesmírná. Už v březnu 1919 vyhlásili 

zastupitelé města soutěž na stavbu nové účelové školní budovy. Ze všech návrhů nakonec 

jako nejlepší a nejvýhodnější z veřejné soutěže vzešel Kubešův a Kučerův návrh.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na stavbu nové školní budovy v Hanělově ulici 
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S vlastní stavbou se začalo počátkem září 1921 a o rok později už nová škola stála. Změnu 

umístění škol provedla Místní školní rada pro město Třebíč v listopadu 1922 a slavnostní 

předání postavené budovy se uskutečnilo dne 28. listopadu 1922. Žádného mimořádného 

volna a slávy se však žáci chlapecké školy ani žákyně školy dívčí nedočkali. Prostě si 

v období od 30. listopadu do 2. prosince jednoduše vyměnili třídy a 4. prosince 1922 už 

děti šly do nové budovy. Ani kronika tuto událost nijak slavnostně nekomentovala.  

Školství je však pouhým obecným pojmem a bez výčtu nezbytného množství žáků, učitelů, 

řady ředitelů mu chybí pestrost a půvab každodennosti. Když se na přelomu listopadu 

a prosince nastěhovaly do nově postavené a předané budovy hned dvě školy: I. obecná 

a měšťanská škola chlapecká a I. obecná a měšťanská škola dívčí, o správě jednotlivých 

škol rozhodovali Alois Sobotka stojící v čele chlapecké školy a Antonín Matoušek ze školy 

dívčí. V té době ještě škola nenesla čestný název „Masarykova“. O něj si v souvislosti 

s blížícím se životním jubileem T. G. Masaryka požádala až 28. února 1925. Přípisem 

z Kanceláře prezidenta republiky z 24. dubna 1925 získala nedávno postavená školní 

budova v Hanělově ulici prezidentův souhlas s užíváním čestného názvu Masarykova 

škola a je pravdou, že se nové označení mezi Třebíčskými i v okolí ujalo velice brzy.  

Děti i učitelé se v meziválečném období potýkali s mnoha problémy typickými pro 

všechny úrovně škol. Zpočátku tím nejzásadnějším problémem byl nedostatek místa, 

i když se to zdá podivné, vždyť to byla škola navrhována s ohledem na připravovanou 

reorganizaci třebíčských škol. S určitým počtem žáků i s nároky na soudobou výuku se 

přece muselo počítat. Přesto však například pro školní rok 1924/1925 bylo do deseti tříd 

chlapeckých škol zapsáno 347 žáků a do rovněž deseti tříd škol dívčích 370 žákyň. Řešení 

se nabízelo využitím prostor v jiných, nepříliš vyhovujících školních budovách. Právě 

z Masarykovy školy některé třídy dívčích i chlapeckých škol využívaly učebny 

v Soukupově ulici, později i v Hasskově ulici a také v místnostech, které rozhodně nebyly 

účelovými učebnami. Ke konci dvacátých a především ve třicátých letech se k těmto 

problémům prostorovým přidaly zásadním způsobem také problémy finanční. 

S prohlubující se hospodářskou krizí ubývaly prostředky na zakoupení, pořízení, zajištění, 

zlepšení čehokoliv, co souviselo s výukou i chodem školy. S povděkem zmiňovali ředitelé 

obou škol finanční i materiální pomoc dobrodinců, kterými většinou byli dřívější učitelé 

i žáci, či movitější rodiče. Už tak velmi špatnou hospodářskou situaci znásobila také vleklá 

zemědělská krize. Není se čemu divit, že jako pověstná červená nit se všemi školními 

zprávami prolínala informace o zajišťování svačin a pořádání sběru obnošeného šatstva, 

které bylo následně rozdělováno mezi potřebné. Když už se hospodářská situace začínala 

pozvolna zlepšovat, přišla v souvislosti s rostoucím politickým napětím na konci září 

1938 rána v podobě Mnichovské dohody, následného vzniku tzv. druhé republiky, dne 15. 

března 1939 zřízení Protektorátu Čechy a Morava a o necelých šest měsíců později vše 

vyústilo ve II. světovou válku.  

Právě ve válečném období stanul v čele chlapeckých škol člen sokolské organizace 

Emanuel Krajina, který byl 3. března 1942 pro činnost v domácím odboji zatčen a o tři 

měsíce později v Kounicových kolejích v Brně popraven. Při Krajinově zatčení už budova 

téměř dva roky nenesla čestný název „Masarykova“. Na základě ministerského výnosu ze 

dne 5. srpna 1940 musel být tento název z budovy odstraněn. Obecně se v době II. světové 

války využívaly školní budovy k nejrůznějším se školstvím nesouvisejícím účelům. 
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V srpnu 1944 vydal moravský zemský prezident rozhodnutí o záboru zdejší školní 

budovy pro potřeby rozšíření lazaretu. Sejmutí reliéfu mistra Jana Husa 1944 nacisty 

a přetření cementovým nátěrem nápisu pod plastikou bylo obnoveno v roce 2001 dle 

dobové fotografie z roku 1922. Ještě ke konci srpna byla škola vyklizena a předána podle 

prezidentova rozhodnutí. Dětem byly vytvořeny velmi provizorní podmínky pro 

vyučování ve škole Na Jordáně a některé třídy z obecné školy se přesunuly do Baťovy 

školy práce v Borovině. V únoru 1945 musela být opuštěna i budova Na Jordáně, takže 

děti čekalo další stěhování, tentokrát do školy v Zámostí, aby koncem února uvolnily pro 

uprchlíky školu i zde. Učitelům pak nezbylo než rozdávat úkoly na ulici před školou a až 

v průběhu března mohli začít vodit žáky do poskytnuté místnosti v restauraci Na 

Podklášteří. Změnu přinesly až květnové události a konec války, kdy po odsunu 

německých zajatců, zbytků vojsk a po nezbytném úklidu školní budovy mohlo být 22. 

května 1945 opět zahájeno vyučování.  

V následujícím období se několikrát měnila správní organizace ve školství a spolu s ní i 

název školy. Až po přijetí Školského zákona v roce 1960, kdy byl uzákoněn model povinné 

devítileté školní docházky poskytovaný základními školami, se stávající osmileté střední 

školy změnily na základní devítileté školy. V případě této školy zněl celý název Základní 

devítiletá škola, Hanělova ulice, Třebíč. A s posuny zkracujícími či prodlužujícími 

povinnou docházku o rok tato forma organizace zůstala zachovaná až do současnosti. 

Jednu zásadní změnu v názvu však škola přece jen ještě zaznamenala. Stalo se tak 

7. března 1990, kdy při příležitosti 140. výročí narození prezidenta Tomáše Garriguea 

Masaryka přijala do svého názvu někdejší čestné označení školní budovy a stala se z ní 

Základní škola T. G. Masaryka, která od školního roku 1985/1986 poskytuje rozšířenou 

výuku matematiky a přírodních věd a sportu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobové fotografie pedagogického sboru a třídního kolektivu 1940/41 
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Škola dnes (1998 – 2022) 

V červnu 1998 získala ZŠ T. G. Masaryka další prostory levého křídla budovy Fórum, kam 

byla přemístěna výuka dvou tříd třetího ročníku a zřízeno další oddělení školní družiny. 

Prostory získala škola jako náhradu za doposud používanou budovu na ulici 9. května, kde 

byly umístěny třídy 1. stupně ZŠ. Budova na ulici 9. května byla uvolněna pro účely 

vznikajícího Katolického gymnázia v Třebíči. Prostory uvolněné v hlavní budově byly 

využity k výuce druhého stupně ZŠ. 

V následujících dvou letech proběhly náročné rekonstrukce v hlavní budově školy. 

Venkovní práce se týkaly výměny střešní krytiny, venkovní omítky celé školy – dle dobové 

fotografie z roku 1922, oprav a nátěrů okapů a svodů. V interiéru školy došlo k opravě 

vnitřní malby chodeb, tříd a učeben, k instalaci stropních podhledů v prostorách suterénu 

školy, ke kompletní rekonstrukci učebny fyziky - včetně výměny podlahy a nového 

rozvodu elektrické instalace. Poté následovala výměna podlahy v dalších šesti učebnách 

a kompletní nátěr radiátorů ústředního topení ve druhém poschodí. 

Do konce 90. let byla zpracována studie návrhu přístavby tělocvičny a byla zaregistrována 

v rámci vedlejší hospodářské činnosti na Živnostenském úřadě v Třebíči turistická 

základna Budíkovice, která byla následně postupně rekonstruována. K největším akcím 

zde patřila generální oprava ústředního topení a rekonstrukce jídelny, včetně podlahové 

krytiny.  

V roce 1995 bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem a na zbylém prostoru byla 

zbudována školní zahrada.     

Od prvních let 21. století se postupně začaly vyměňovat žákovské lavice a židle v hlavní 

budově i v budově Fórum, novým nábytkem byla vybavena cvičná kuchyňka, kabinety 

a třídy, které se vymalovaly, odborné učebny přírodopisu a chemie se dočkaly nových 

moderních demonstračních stolů. Žákovská knihovna byla přemístěna do nové místnosti, 

vybavena počítačem a policovým nábytkem k přehlednému řazení knih. 

V roce 2001/2002 se provedla celková oprava omítky budovy školy, na východním 

průčelí budovy byla obnovena architektem Ing. Jiřím Vápem plastika M. Jana Husa i s jeho 

citátem (stržena byla za 2. světové války fašisty) a další dva reliéfy byly restaurovány. 
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Tři venkovní plastiky s citáty na budově školy

Červen 2003 se zapsal do historie školy slavnostním otevřením nové tělocvičny 

v prostoru bývalého pískového hřiště za přítomnosti zástupců Městského úřadu v Třebíči, 

realizátora stavby Pozemstavu, všech sponzorů, SRPŠ a všech podílejících se institucí. 

Současně byly provedeny technické úpravy tělocvičny původní (nová podlaha, osvětlení, 

izolace základů jižní stěny, oprava obložení).  Následující rok zaznamenal rekonstrukci 

bytu školníka a půdní vestavbu dvou kabinetů o celkové ploše 100 m². 

V oblasti výpočetní techniky jsou významné školní roky 1995 – první učebna, 2001/2002, 

kdy došlo k novému vybavení učebny výpočetní techniky 15 novými počítači, 2005/2006, 

kdy byla vybavena učebna výpočetní techniky 1 učitelským a 29 novými přenosnými 

žákovskými počítači a učebna fyziky dovybavena kompletní soupravou audiotechniky – 

dataprojektor, video, DVD přehrávač. V roce 2005/2006 muselo dojít ke kompletní 

rekonstrukci elektrického rozvodu, počítačového, telefonního, video a kamerového 

systému.  
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Žáky potěšilo zřízení žákovského bufetu v prvním podlaží školy, který je zásobován 

cukrárnou U Cahů, a zakoupení automatu na teplé nápoje i dvou automatů na studené 

nápoje v obou budovách. Na jednotlivých podlažích na chodbách nabízejí žákům 

o přestávkách relaxaci kulaté stolky se židlemi. 

Ve školním roce 2006/2007 došlo k zakoupení hodin řízených satelitem do všech 

místností a na chodby obou budov školy. Výuku obohacuje i nové ozvučení školního 

rozhlasu a satelitní TV a video okruh. Dále byla pořízena klimatizace do obou podkrovních 

kabinetů i kanceláří. 

Od školního roku 2006/2007 začíná vybavování učeben interaktivními tabulemi 

s dataprojektorem. První umístěná tabule byla v učebně zeměpisu, v současné době je na 

hlavní budově deset komponentů interaktivních tabulí a v budově Fóra, kde je 1. stupeň 

ZŠ, jsou čtyři komponenty. Nezapomnělo se ani na vybavení kabinetů novým nábytkem, 

výpočetní technikou a tiskárnami. 

K největším akcím školního roku 2008/2009 patří v hlavní budově vybudování venkovní 

učebny s novou dlažbou, zde se nacházejí pracovní stoly s tabulí.  Venkovní víceúčelové 

hřiště pro I. stupeň v budově Fóra bylo vybaveno stolem, dvěma basketbalovými koši, 

tabulí, skládacími židlemi, plastovými sedáky, 30 kusy malířských stojanů, dětskou mini 

horolezeckou stěnou a hracím koutkem. 

V dalším desetiletí došlo k dalším úpravám. Na budíkovické základně bylo postaveno 

víceúčelové a dopravní hřiště, kde děti pravidelně tráví letní tábory. Realizováno bylo také 

připojení na místní kanalizační síť. Z části bývalé kotelny pak byla ve škole vybudována 

nová polytechnická učebna s moderním vybavením. Vyměněna byla také okna a zeď před 

školou vymalována uměleckými malbami a výjevy týkající se školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Venkovní učebny a víceúčelový hrací kout 
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Charakteristika školy 

Základní škola je od počátku roku 1996 zařazena do sítě škol České republiky. Poskytuje 

základní vzdělávání, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou 

výchovu žáků, umožňuje též výuku římskokatolického náboženství. Její snahou je ve všech 

směrech připravovat žáky pro další studium, praxi a život. 

Vyučování probíhá podle učebních osnov schválených MŠMT - první stupeň osnovy 

Obecná škola, druhý stupeň ZŠ T. G. Masaryka Třebíč - „Škola součást planety“. Třídám 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy byla v roce 1996 udělena výjimka MŠMT, a proto je 

zde uplatňován projekt Základní škola již od pátého ročníku. Rozvoj talentované mládeže 

se prohlubuje v rámci předmětu tělesná výchova a volitelného předmětu sport 

a regenerace. Rozšířená výuka TV je uskutečňována od školního roku 1971/72. 

V roce 1996/ 97 přešla ZŠ na povinnou devítiletou školní docházku. Člení se na první 

a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým, druhý šestým až devátým 

ročníkem.  

V roce 1984 získala škola od MŠMT statut pro specializované třídy s rozšířenou výukou 

matematiky a přírodovědných předmětů. Děti jsou přijímány na základě úspěšně 

zvládnutého talentového výběru. Vysoká kvalita výuky a rozvoj talentu jsou patrny 

z výsledků přijímacího řízení na střední školy i z umístění žáků v matematických 

a přírodovědných soutěžích na úrovni okresu, oblasti i celostátních kol a z výsledků SCIO 

testů.  

Ve školním roce 2004/2005 začala škola pracovat na přípravě Školního vzdělávacího 

programu. Předmětové komise zpracovávaly podklady k přípravě plánů pro nové pojetí 

vzdělání a výchovy až do konečné podoby. Součástí vyučovacích hodin se stala projektová 

výuka v různých předmětech a ročnících. 

Z důvodu nesouladu názvu školy uvedeném ve Zřizovací listině požádal dne 18. 6. 2010 

ředitel školy Radu města Třebíče o změnu názvu školy- ZŠ T. G. Masaryka Třebíč. Tak byl 

nahrazen dosavadní název ZŠ T. G. Masaryka, Komenského nám. 61/6 v Třebíči.  

Škola v rámci možnosti věnuje zvýšenou pozornost žákům se specifickými vývojovými 

poruchami učení a chování. Na základě odborných psychologických vyšetření 

a doporučení jsou pro děti podle jednotlivých poruch zpracovávány individuální plány. 

Jednotliví vyučující se těmto žákům věnují ve speciálních hodinách mimo vyučování. 

Ve škole je zřízena školní družina. Práce je zaměřena hlavně na zájmovou činnost pro žáky 

I. a II. stupně - angličtina, keramika, malování, stolní tenis, počítače pro začátečníky 

i pokročilé, míčové hry, florbal, rybářský kroužek, fitness, taneční kroužek. Družina také 

každoročně organizuje v průběhu června týdenní ozdravné pobyty u moře pro děti druhé 

až páté třídy trpící alergiemi s výukou plavání, italštiny a angličtiny.  

Škola je zapojena do projektu Zdravá škola, zdravá školní družina jako součást 

minimálního preventivního programu školy. V rámci kompetencí školního klubu 

připravuje v červenci letní tábor dětí, který probíhá ve třech bězích v rekreačním  

středisku Budíkovice. Každoročně organizuje zimní pobyt v přírodě v oblasti Bílých 

Karpat pro děti třetího ročníku ZŠ jako ozdravný pobyt spojený s výukou hlavních 
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předmětů. Dále lyžařské kurzy sedmých tříd, plavecký výcvik žáků třetích a čtvrtých tříd, 

kurzy plavání pro první a druhý ročník a rehabilitační plavání pro žáky sportovních tříd 

během hracího období. Podílí se na organizaci různých sportovních soutěží v ledním 

hokeji chlapců a odbíjené dívek od regionálních kol až po republiková finále. Pedagogičtí 

pracovníci organizují výlety, exkurze a zájezdy do divadla související s výchovně 

vzdělávací činností. Výsledky vzdělávání, kulturní i společenské akce škola prezentuje na 

vlastních webových stránkách (www. zstgmtrebic.cz). 

Škola již několik let spolupracuje v tréninkovém procesu s hokejovým sportovním klubem 

Horácká Slavia, volejbalovým oddílem TJ Obchodní akademie Třebíč a baseballovým 

klubem Nuclears Třebíč. 

Redakční rada žákovské samosprávy vydává měsíčník „Školník“, který slouží jako zdroj 

informací, zábavy, nápadů i připomínek pro výchovně vzdělávací práci ve škole. Školní 

žákovská rada, kterou tvoří zástupci tříd od pátého do devátého ročníku, má za úkol 

koordinovat přání a nápady žáků s možnostmi jejich řešení ze strany školy. ŠŽR vysílá své 

zástupce na jednání Studentského parlamentu města Třebíč.  

Škola poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových 

organizací dětí a mládeže. Součástí školy jsou tři pracovny výpočetní techniky, žákovská 

i učitelská knihovna, dvě tělocvičny, venkovní hřiště s umělým povrchem, školní zahrada. 

Turistická základna Budíkovice je využívána pro letní tábory, školy v přírodě, v rámci 

vedlejší hospodářské činnosti dalšími organizacemi ke vzdělávání i k rekreaci. 
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Masaryk u Masaryčky 

Za pár měsíců od doby, kdy vzniká tento text, bude s naší školou první československý 

prezident spjat ještě více než doposud. V Tyršových sadech, dvouhektarovém parku, který 

se nachází nad školou, nechá město zbudovat sochu muže, po němž je naše škola 

pojmenovaná – Tomáše Garriguea Masaryka. Oblíbený prvorepublikový park, zřízený již 

roku 1903 pro proslulou krajinskou výstavu, jíž se účastnily desítky tisíc lidí, uvítá 

patrona školy v září roku 2022, právě v době, kdy budova naší školy oslaví 100. 

narozeniny. 

Město Třebíč dlouho postrádalo místo, kde by se mohla konat setkání k uctění památky 

prvorepublikového prezidenta. Vedení města kromě toho vznik plastiky odůvodnilo tím, 

že v parku bude k dispozici více prostoru než u Masarykovy vyhlídky, která obyvatelům 

skýtá překrásný výhled nad řekou Jihlavou. Hlavním důvodem pro stavbu sochy jsou 

ovšem zmíněné oslavy stého výročí založení školy. Současně s nimi proběhne také 

otevření zrekonstruovaného Karlova náměstí a další akce, kterých se Masaryčka účastní. 

Autorkou sochy bude vysočinská umělkyně Tea Smetanová, pro kterou se dle jejích slov 

stane tvorba takovéto zakázky velkou výzvou. V nynější době se již pracuje na základní 

kostře z hlíny. Forma bude nakonec převezena do slévárny, kde se z ní odlije finální 

výrobek. 

Masarykova podobizna z bronzu vyjde městkou kasu na 800 000 korun a Třebíčané ji 

budou moci obdivovat v místech parku, kde dnes stojí plastika vázy. Protože T. G. Masaryk 

měřil 180 cm, socha o výšce 190 cm bude tedy zhotovena pouze v mírně nadživotní 

velikosti. 

Ačkoli by se socha možná ještě více vyjímala na místě před divadlem Pasáž, kde by se jí 

dostalo ještě větší pozornosti, na místě parku získá větší klid. Škola se na podobiznu muže, 

jenž je čestným občanem města již od roku 1918, a po němž od svého založení v roce 1918 

nese své jméno, velmi těší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na stavbu sochy Tomáše Garriguea Masaryka 
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Masaryk a škola 

Budoucí prezident se se vzděláním poprvé setkal ve škole v rodném Hodoníně, ale po 

krátké době navštěvoval školu v Čejkovicích, kam se jeho rodina přestěhovala. Místní 

kněz mu už brzy poté, co se naučil číst, zapůjčoval knihy, které Tomáš miloval. Jeho láska 

ke knihám by se dala demonstrovat tím, že v dětském věku četl knihy v latinském 

a německém jazyce, které však ještě zcela neovládal. Projevoval velký zájem o okolní svět, 

zároveň se ale jevil jako velmi živé dítě. Pro jeho nezbednost byl proto ve škole mnohokrát 

trestán, a to i fyzickými tresty. 

Ačkoli měl vzdělání rád a stal se školním premiantem, učitelem se stát nechtěl. Byl si dobře 

vědom faktu, že tehdejší učitel se netěšil dobrému společenskému postavení, někdy musel 

dokonce prosit ostatní o milodary. Ve studiích pokračoval v Hustopečích, kde měl 

zpočátku problémy s němčinou. Tu se mu nakonec přece jenom podařilo zvládnout. 

Ve 14 letech ho rodiče poslali na učení do hlavního města rakouské monarchie – Vídně. 

Měl se tam vyučit uměleckým zámečníkem. Tomáš se zde ale necítil příliš spokojen a poté, 

co mu někdo ze spolužáků ukradl věc pro něj nejcennější, tedy knihy, utekl zpátky domů.  

Po návratu na Moravu se učil u místního kováře, u něhož se mu líbilo mnohem více než ve 

Vídni a plánoval, že toto povolání bude vykonávat do konce života. Po nějaké době jej 

potkal bývalý učitel, který rodiče přemluvil, aby chytrého synka poslali dál na studia. 

 V Čejkovicích tak nakonec chvíli přece jen vykonával povolání učitele. Pokoušel se 

o moderní metody výuky a žáky učil např. o tom, že Slunce neobíhá kolem Země, ale je 

tomu přesně naopak. Jeho nadřízeným se však tyto „novoty i inciativy“ nelíbily, a tak brzy 

ze školy odešel. 

Ve studiu dále pokračoval na gymnáziu v Brně, kam nastoupil později, a byl o čtyři roky 

starší než všichni jeho spolužáci. Přesto s nimi absolvoval několik večerů v místních 

hostincích, kde se naučil pít pivo a kouřit. Díky pilné práci patřil mezi nejlepší žáky na 

celém gymnáziu. Mezi jeho oblíbené předměty patřila matematika a deskriptivní 

geometrie. Díky svým výkonům obdržel stipendium a jeho rodiče již nemuseli dále platit 

školní poplatky. Finančně mu pomohlo rovněž to, že doučoval syna ředitele brněnské 

policie. 

Po počátečních úspěších však mladý Masaryk začal ztrácet další motivaci ke studiu. Vadila 

mu jednotvárnost učiva a současně nemožnost vybrat si vlastní předmět zájmu. Z toho 

důvodu dával přednost samostudiu a začal se škole vyhýbat. 

Vlivem zmíněné demotivaci, sporů s německými profesory, prvních lásek, nesouladu 

s katolickou vírou a pohrdáním, jež cítil k tamějšímu učitelstvu, se čím dál častěji dostával 

do konfliktů jednak s učiteli, jednak se spolužáky. Když si ho jednoho dne kvůli domluvě 

předvolal sám ředitel ústavu, k dohodě nedošlo. Ve chvíli, kdy se ředitel chystal 

k výchovnému políčku, vzal Masaryk na nejvyššího představitele gymnázia pohrabáč 

a hrozil, že ředitele udeří. Výsledkem bylo vyloučení a jen díky vlivnému dobrodinci 

z policejního ředitelství směl dále studovat na nejprestižnějším gymnáziu ve Vídni, do níž 

se po několika letech vrátil. V roce 1872 zde konečně úspěšně odmaturoval a nastoupil na 

filozofickou fakultu vídeňské univerzity. 
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Ve studiích později pokračoval v Lipsku, kde poznal svoji manželku Charlottu 

Garriqueovou. V roce 1876 obhájil disertační práci nesoucí název Podstata duše u Platóna. 

Stal se vysokoškolským profesorem a v roce 1882 se s rodinou odstěhoval do Prahy, kde 

přednášel na Univerzitě Karlo-Ferdinandově v Praze. 

Ke školství a učitelům si Masaryk přese všechno zachoval pozitivní vztah. Celá jeho 

osobnost byla formována ve školách, protože v nich strávil značnou část života, ať už jako 

žák, student, či profesor. Ke své učitelské dráze se také hrdě hlásil. Když v roce 1930, už 

jako prezident, přijímal učitelskou delegaci, měl prohlásit: „Když se tedy učitel stal 

prezidentem, tož myslím, že všichni učitelé mají trochu povinnost, aby mu pomáhali.“ Dle 

jeho názoru se veškeré prostředky, které stát do školství investuje, několikanásobně vrátí. 

V několika přednáškách upozornil na to, že by škola měla být státní institucí hlásající 

ideály demokracie a měla by se více orientovat na vědu a praxi. Tvrdil, že by každý učitel 

měl ke svým žákům disponovat neformální autoritou. Používal příměr kapitána na lodi. 

Autorita se měla úměrně zvyšovat, čím větší věkový rozdíl byl mezi žákem a učitelem. Dále 

říkal, že učitel by měl být naprosto nezávislý a měl by disponovat dostatečnými finančními 

prostředky, určené zejména na knihy, jelikož prezident měl velmi kladný vztah 

k samostudiu. 

Oproti známému citátu revolucionáře a vůdce bolševické strany Vladimíra Iljiče Lenina, 

který tvrdil, že naprosto zásadní je: „Učit se, učit se, učit, se“, Masaryk citát, ať vědomě či 

nevědomě, parafrázoval na: „Myslit, myslit, myslit!“ 

Ačkoli za gymnazijních let neváhal na ředitele vzít pohrabáč, ke školním trestům zastával 

jiné názory. Nabádal učitele k tomu, aby především vychovávali a trestali co možná 

nejméně. Zároveň se uvědomoval, že trest je mnohdy nejsnadnější cestou jak něčeho 

docílit. Když už mělo k trestání dojít, pak měl být trest přísný a efektivní. 

Závěrem lze říci, že muž, po němž je naše škola pojmenována, měl ke vzdělání velmi 

kladný vztah, neboť škola pro něj představovala velkou část jeho života. Nelze se divit, že 

jeho jméno kromě třebíčské Masaryčky nese rovněž spousta škol základních, středních, 

a také druhá nejstarší česká univerzita v Brně. Právem. 
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Perličky z hodin 

Každý někdy nemá svůj den. Člověk se občas přeřekne a utrousí něco, co by radši ihned 

vzal zpátky. Žáci i vyučující naší školy v tomto ohledu nejsou žádnou výjimkou. V redakci 

tohoto textu máme dokonce občas pocit, že se nejedná o momentální popletení dané 

výpovědi, nýbrž fakt myšlený naprosto vážně. O pár těchto „perliček“ se s vámi podělíme. 

Upozorňujeme čtenáře, že veškeré věty jsou skutečné a prošly pouze redakční úpravou. 

Co se našim pedagogům a žákům povedlo a co už tolik ne? To se dozvíte po přečtení 

následujících řádků. 

Na hodině PŘÍRODOPISU v VII. třídě: 
UČITEL/KA: Na téma „dravci” rozšířil výklad o sokolnictví a využití dravců pro 

plašení ptáků na letištích pomocí cvičených rarohů, sokolů i orlů. Tito ptáci díky své 
velké ceně mají na kostřeci umístěny GPS mikročipy pro případ úletu chovateli. 

ŽÁK/YNĚ: Na konci hodiny se při opakování učiva přihlásil žák a zopakoval učivo 
slovy: „…a taky se drahým exemplářům dávají čipy do ptáků, aby je bylo možné lépe 

sledovat.” 
 

Na hodině MATEMATIKY ve III. třídě 
UČITEL/KA: „Tak, děti, narýsovaly jste si trojúhelník a teď si ho pojmenujeme.” 

Pak se koukne dětem do sešitu a nevěří svým očím, jeden žák trojúhelník pojmenoval 
Petr a druhý Max. 

 
 

Na hodině ZEMĚPISU V VIII. třídě 
UČITEL/KA: Opakuje s žáky látku a jednomu z nich položí otázku: „ČR se říká ‚Střecha 

Evropy‘, co to znamená?“ 
ŽÁK/YNĚ: Hluboce se zamyslí a odpoví: „No, že sem neprší.” 

 
Na hodině DĚJEPISU v VIII. třídě 

UČITEL/KA: Ptá se žáků na otázku: „Kdo stojí v čele římskokatolické církve?” 
ŽÁK/YNĚ: „Já nevím, nějakej ten prezident, ne? Komenský…?” 

 
 

Na hodině ČESKÉHO JAZYKA v VII. třídě 
UČITEL/KA: „Jak to s Janem Husem nakonec dopadlo?“ 

ŽÁK/YNĚ: „Byl upálen na hranicích.“ 
 
 

Na hodině MATEMATIKY v VI. třídě 
UČITEL/KA: „Úhly s velikostí větší než 180° a menší než 360° nazýváme nekonvexní.“ 

Zápis žáka/žákyně ve školním sešitě: 
Úhly s velikostí větší než 180° a menší než 360° nazýváme nekonfekční. 

 
 

Na hodině DĚJEPISU v VIII. třídě 
UČITEL/KA: „Který prezident dovedl severní státy USA k vítězství v občanské válce?“ 

ŽÁK/YNĚ: „T. G. Masaryk.“ 
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Nejoblíbenější předmět na škole? 

Žáci 1. a 2. stupně dostali za úkol zamyslet se nad tím, který z předmětů patří k jejich 

nejoblíbenějším a co mají na naší škole nejvíce rádi. 

Na 1. stupni se až do třetí třídy o první místo pere matematika, výtvarný výchova a tělesná 

výchova. Zlom nastává od čtvrté třídy. Od tohoto ročníku totiž na celé čáře vede tělesná 

výchova.  

Ptát se žáka 2. stupně základní školy na jeho nejoblíbenější předmět je svým způsobem 

velmi svérázná věc. Pojďme si otevřeně říci, že u tříd se sportovním zaměřením 

očekáváme značnou oblibu v tělesné výchově, žáci tříd zaměřených na matematiku 

a přírodovědné předměty by měli bezmyšlenkovitě odpovědět matematika a přírodopis 

a žáci tříd bez zaměření by zcela jistě měli mít rádi vše. Pomyslnou první příčku na 

stupnici oblíbenosti opravdu obsadila tělesná výchova, hned za ní se u žáků těší velké 

oblibě matematika, rodinná výchova a dějepis.  

Přátelé jsou důležitou součástí života každého člověka. Nejinak je to i u našich žáků, kteří 

mají na naší škole nejvíce rádi své kamarády, kteří jsou zároveň i důvodem, proč školské 

zařízení navštěvují s oblibou. Co dalšího mají naši žáci na škole rádi? No přeci čas, kdy se 

neučí. Přestávky patří mezi jedny z nejoblíbenějších věcí, které mají naši žáci na škole rádi. 

Jednou z nejdůležitějších věcí ve škole je dle žáků školní bufet. Místo, na kterém to 

o přestávkách opravdu žije, místo, které mnoha žákům vylepší den.  

Výběr z odpovědí našich žáků:  

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět a proč?  

Rodinná výchova – hlavně kvůli atmosféře v hodině.  

Asi matika, protože mě baví a celkem mi jde.  

Matematika, protože mi jde a máme dobrou paní učitelku.  

Tělocvik – nesedíme ve třídě a můžeme se proběhnout a vybít energii. 

Asi výtvarka. Je to oddechová hodina, kdy jen kreslíme a nad ničím nemusíme přemýšlet.  

Každý předmět je něčím originální a nějakým svým způsobem oblíbený.  

 

Co máš na naší škole nejvíce rád/a? 

Příjemní učitelé, dobrá atmosféra.  

Svou nejlepší kamarádku (důvod proč do školy chodím ráda), přestávky, bufet.  

Bufet (zachraňuje mi život) a kamarády.  

Prostory školy (bufet, tělocvična, chodby).  

Bufet a školní akce.  

Atmosféru, spolužáky, školní bufet a přestávky. 
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Blahopřání žáků škole 

ZŠ T. G. M byla, je a bude velmi inspirativní a ducha rozvíjející škola. I v těžkých chvílích 

nám pomůže vykouzlit úsměv na tváři. Společnost našich učitelů a spolužáků je velmi 

příjemná. Do nadcházejících let bych chtěl škole poblahopřát jen to nejlepší. 

 

Tomáš Jeřábek, 8. B 

Hodně štěstí, školo, 

ať je tu pořád milo, 

sto let už máš za sebou, 

sto let ještě před sebou. 

 

Mnoho jsi toho zažila, 

mnoho ještě prožiješ 

a všechno jsi to přežila. 

 

Doufám, že si užiješ 

toto velké výročí, 

protože si zasloužíš 

z mnoha jen to nejlepší! 

 

Denisa Dokulilová, Anna Zimolová, 8. A 

Masaryčka 

Nabízí prý bezva trička, 

Naše škola Masaryčka. 

I sám Tomáš Masaryk, 

řek by za to tričko dík. 

 

Přišla jsem sem z malotřídky, 

stále mám k ní jisté výtky. 

Říďa borec jako hrom, 

vyhrál světa triatlon. 

 

V Třebíči jsem šťastnější, 

lidi jsou tu hodnější. 

Škola spoustu kroužků má, 

mě však baví příroda. 

 

Jednou, až fakt budu velká, 

bude ze mě učitelka. 

Jako paní Zelinková, 

s ní je sranda zas a znova. 

Elizabeth Procházková, 6. A 
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Můj pohled na školu – slohová práce žáků 

Ahoj všichni! 

Chtěly bychom vám představit školu, kde jsme tento rok naposledy. 

Byla poprvé otevřena 1. prosince 1922 a jejím ředitelem se v té době stal Alois Sobotka. 

Dříve se jednalo jen o jednu třípatrovou budovu zahrnující všechny ročníky, avšak časem 

se rozdělila a nyní sídlí část prvního stupně v budově Fóra (umělecká škola).  

Kousek od naší školy sídlí autobusové nádraží, jež je hlavně pro dojíždějící žáky, kterých 

máme na rozdíl od jiných škol více.  

Školu je vybavená dvěma počítačovými učebnami, dvěma tělocvičnami, které využíváme 

hlavně přes zimu, jinak chodíme sportovat na nedaleký sokolský stadion. Ve spodním 

patře se také nachází nejdůležitější místo pro nás žáky – bufet! Ten nesmí chybět. 

Máme zde speciální třídy, kde se buď žáci zaměřují více na matematiku, nebo na sport. 

Každý rok se účastníme různých olympiád a soutěží, ve kterých získáváme velmi dobrá 

umístění.  

Jsme na této škole celých devět let, učí nás tu osobití učitelé, s nimiž jsme spokojeni. 

Troufáme si říct, že to platí i pro přistupující žáky.  

Tuto školu bychom zahrnuly mezi ty nejlepší třebíčské základní školy. Je tu hezké 

prostředí jak pro žáky, tak i pro učitele. Jedinou výtku „získaly“ schody, které mi každé 

ráno dopřávají nedobrovolný tělocvik, i dočasně indisponovaným dávají zabrat. 

Léta strávená na této škole jsme si užily, ale i přesto se už těším na střední školu. Velmi 

doufáme, že další generace si to tu užijí a naučí se vše stejně jako my.  

Mariana Dosbabová, Kristýna Kučerová, 9. M 

 

Základní škola Tomáše G. Masaryka leží v samotném centru města Třebíče na 

Komenského náměstí 61/6. Byla poprvé otevřena 1. prosince 1922 a jejím prvním 

ředitelem se stal Alois Sobotka.  

Na fasádě naší školy jsou umístěny 3 busty významných českých osobností, jež se 

zasloužily o vzdělání. Pod každou z nich se nachází jejich citát.  

Škola má dvě budovy. První až třetí ročník sídlí v umělecké škole Fórum a zbylé ročníky 

dochází do hlavní budovy školy, která má atypický půdorys. Ta se skládá ze 4 pater a 26 

tříd. Je zde i bufet, knihovna a 2 tělocvičny, malá a velká. V nejvyšším patře si povšimnete 

obrazů slavných českých osobností, 2. patro zdobí vitríny s poháry, které vyhráli naši žáci. 

Za školou se nachází park a sportovní sokolský stadion. Velkou výhodou je autobusové 

nádraží, které sídlí v blízkosti školy. Žáci i učitelé se mohou stravovat v nedaleké centrální 

jídelně.  

Na škole se učí podle systému Škola – součást planety, výuka začíná každý den v 8:00. 

Třídy jsou rozděleny na A, B, C, M. Například M třída má rozšířenou výuku matematiky, 

třídy B se skládají převážně ze sportovců, především hokejistů a volejbalistek. Toto dělení 
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ale není podmínkou, sportovec může být součástí třídy M. Já chodím do 8. A a školu 

navštěvuji od 6. třídy. 

V nedávné době jsme všichni prošli opatřeními proti nemoci covid-19. Když jsem byla v 6. 

třídě, absolvovala jsem půl roku prezenční výuku a po zbytek roku distanční výuku 

z domu, kdy jsme dostávali úkoly. V 7. třídě probíhala na začátku distanční výuka a téměř 

po celý školní rok online výuka prostřednictvím videohovorů s učiteli. Teď jsem v 8. třídě 

a celý rok docházím pravidelně do školy.  

Ve škole se mi moc líbí, i když je toho někdy moc. Určitě bych naši školu doporučila, 

především pak těm, kteří bydlí v okolí a chtějí to dotáhnout daleko. 

Školo, letos slavíš 100 let, a proto bych ti chtěla poblahopřát, ať nám minimálně dalších 

100 let vydržíš. 

Alice Masopustová, 8. A 
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Rozhovor se starostou města Třebíč Pavlem Pacalem 

Pavel Pacal je starostou města Třebíč od roku 2018. Předtím působil jako pedagog 

a následně jako ředitel na jedné z místních základních škol. Žáci naší školy si zahráli na 

reportéry a pana starosty se jako prvního zeptali na několik otázek.  

 

Jak vzpomínáte na svá školní léta? 

Já se přiznám, že jsem měl vždycky rád matematiku, takže rád 

vzpomínám na všechny hodiny matematiky, tělocviku, zkrátka 

chodil jsem do školy rád, bavilo mě to tam. Samozřejmě je potřeba 

mít i odpovídající spolužáky, měli jsme dobrý kolektiv. Já jsem 

chodil do školy rád, takže vzpomínám na všechno, co se tam událo, 

školní výlety, lyžařské kurzy, zkrátka spoustu věcí, co jsme tam 

zažili.  

Na co by podle vás mohla být Masarykova škola pyšná?  

Měla by být pyšná na to, že tady vydržela sto let. Nese odkaz Tomáše Garriguea Masaryka, 

hrdě se k němu hlásí a má spoustu skvělých a úspěšných absolventů.  

Co byste popřál Masaryčce do dalších let?  

Tak já bych jí popřál minimálně dalších sto let, a také, aby měla stále tak zvídavé a 

usměvavé žáky. Popřál bych jí, aby měla spokojené učitele, aby se jí zkrátka dařilo.  
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Rozhovor s ředitelem školy Martinem Hlávkou 

Jak vzpomínáte na svá školní léta?  

 Strašně rád na ně vzpomínám, hlavně na základní školu, 

protože jsme zde měli partu kluků, která se nejen dobře učila, 

ale byla u každé rošťárny. Jsem kluk z vesnice a těch lumpáren 

a rošťáren bylo tolik, že by to bylo možná na jednu celou 

knížku. Své dětství bych za nic na světě nevyměnil. Moc rád 

vzpomínám na školu v Měříně, na učitele, kteří se mnou měli 

obrovskou trpělivost a věděli, kam mě nasměrovat. Dobře 

jsem se učil a taky mě bavil sport. Sportoval jsem v různých 

kategoriích a asi jsem byl hodně živé dítě. Jednoho dne tatínek 

řekl, že už to takhle dál nejde a ve třinácti letech mě odvezl do 

Brna s tím, že budu dělat sport profesionálně a budu se 

pořádně učit, jinak uvidím. A já jsem viděl. Díky tátovi, zázemí rodiny, škole a sportu jsem 

viděl kus světa.  Strašně rád na dětství a dospívání vzpomínám.  

Na co by podle vás mohla být Masarykova škola pyšná?  

Může být pyšná na mnoho věcí. Masaryčka má pevné žulové základy a stojí tu 100 let, což 

je úžasné. Jestli se nepletu, tak samotná škola byla založena v 16. století, to je obrovský 

historický úspěch. Také může být pyšná na to, že sem chodila a chodí spousta šikovných 

dětí, které díky skvělým učitelům dokázaly mnohé. Může být pyšná na všechny žáky, kteří 

se proslavili po celém světě, ať už na poli vědy, umění nebo sportu. Samozřejmě také na 

každého žáka, který zde se ctí ukončil své základní vzdělání. Protože to vzdělání, které 

tady děti získávají, má opravdovou hodnotu. Vše je to zásluha vynikajících učitelů, kteří 

zde učí a věnují se dětem ve všech směrech.  

Co byste popřál Masaryčce do dalších let?  

Když už ta škola má pevné základy a na těch základech stojí dlouho, tak bych jí přál, aby 

měla pro své žáky i dobré základy morální a sociální, aby byla platnou školou pro naši 

společnost a vychovávala nejen vzdělané, ale především slušné lidi, alespoň dalších sto 

let. Slušné a vzdělané lidi každá vyspělá společnost potřebuje.  
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Rozhovor se školou 

Drahá Masaryčko, dovol, abychom Ti nejprve popřáli všechno nejlepší k Tvým 

krásným kulatinám. Jaký je to pocit dosáhnout tak úctyhodného věku a jak to děláš, 

že vypadáš pořád tak skvěle? 

Děkuji moc, na sto se rozhodně necítím ani 

fyzicky, ani duševně. Snažím se neustále 

průběžně udržovat, naštěstí mám skvělé 

pomocníky, například pány školníky 

a paní uklízečky, kteří mi vždy dopřejí 

pořádnou kosmetickou péči. A díky tomu, 

že ve mně celý život probíhá kvalitní 

výchovně-vzdělávací proces, udržuji svěží 

i svou mysl. 

 

To rádi slyšíme a moc ti to přejeme. Hned navážeme na Tvá slova, víš, kolik žáků a 

žákyň ti prošlo rukama?  

Přiznám se, že jsem to počítala prvních pár let, ale teď už si vůbec netroufám říci žádné 

číslo. Zůstávám však naprosto klidná, protože vím, že u mě již od počátku převažovala 

kvalita nad kvantitou, takže není důležité, kolik žáků mnou prošlo, ale spíše jak jsem jim 

pomohla a přispěla k lepší budoucnosti. A s klidným srdcem mohu říci, že sama za sebe 

(z hlediska jejich připravenosti) dám ruku do ohně.  

 

Je něco, co bys na sobě třeba ráda změnila? 

Něco by se určitě našlo, nemyslím si, že jsem dokonalost sama, vždy je místo pro zlepšení, 

na druhou stranu mám pod sebou kvalitní vedení i pedagogy, kteří se ze všech sil snaží 

mě udržet v chodu tak, aby se zde žáci nejen něco naučili, ale zároveň se cítili dobře 

a bezpečně.  

Pokud bych ale měla doopravdy odpovědět, pak bych chtěla trochu změnit pohled 

a přístup žáků ke škole jako takové. Pořád je ve spoustě z nich zakořeněn pocit, že škola 

je místo, kde jsou mučeni, ba přímo trýzněni (smích) jenom kvůli známkám. Pravdou ale 

je, že jsou zde vychováváni a vzděláváni ne kvůli tomu, aby dostali známky, poznámky, 

pochvaly apod., ale kvůli tomu, aby si odnesli základní fyzické a zejména mentální 

vybavení do života, bez kterého by to zkrátka nešlo.  

 

Ano, s tím naprosto souhlasíme a věř nám, že i my se snažíme tento pohled žáků 

měnit. Už tě nebudeme zdržovat dlouho, neboť máš neustále plno práce… Jak se 

vidíš za dalších sto let? 

(Smích)… No, já doufám, že budu pořád na svém místě a budu pořád sloužit lidem. Možná 

projdu i nějakou tou proměnou vizáže, tedy doufám. Rozhodně počítám se změnou 

systému výuky, to je zřejmě nevyhnutelné, to však necháme povolanějším 

a zasvěcenějším… Každopádně se na ty budoucí roky moc těším. 

 

My se těšíme také a přejeme Ti do dalších let mnoho úspěchů a spokojenosti! 
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Rozhovory s absolventy 

Zdá se Vám, že rozhovorů se zajímavými lidmi a institucemi již bylo dost? Ještě 

nekončíme, protože v našem městě a škole je těchto osobností opravdu hodně. Masaryčka 

se totiž může pyšnit mnoha slavnými a úspěšnými žáky. Základní školní docházku u nás 

absolvovali významní vědci, sportovci i podnikatelé. S některými z nich se nám podařilo 

uskutečnit krátký rozhovor. Je s podivem, že si na nás dokázali v jejich náročném 

programu vytvořit volný čas a prostor pro odpovědi. I to nejspíše svědčí o tom, že na naši 

školu rádi vzpomínají. Za odpovědi tedy mnohokrát děkujeme. 

První rozhovor nám poskytla magistra umění Zuzana Žilková, po ní biochemik a vědecký 

pracovník Michal Svoboda, oba působící na akademické půdě. Po nich následují sportovci, 

kterým jsme otázky upravili tak, aby nám prozradili také něco o tom, jak škola ovlivnila 

jejich sportovní výkony. 

Rozhovor se Zuzanou Žilkovou 

Magistra umění, restaurátorka v Národní galerii Praha 

(specializace na Sbírku starého umění). Studentka 

doktorského studijního programu Akademie výtvarných 

umění v Praze, Ateliér restaurování výtvarných děl 

malířských a polychromované plastiky. 

 

Jak vzpomínáte na svá školní léta?  

Jako na bezstarostné dětství, nová přátelství, podporující 

prostředí. Začalo to pro mne třetí třídou na Fóru, milá paní 

učitelka, odpolední hodiny angličtiny a zábavné přestávky a 

skončilo pátou třídou před odchodem na gymnázium, tedy 

doba relativně krátká, ale mám ji v paměti jako období 

rozvoje zájmů o přírodu, výtvarné umění, hudbu a sport, nasměrování a přípravy do 

budoucna na další cestu. A také vzpomínám na drátěné šatny, kde se hrálo na opičky, jejich 

charakteristickou vůni a školní zahradu se záhonky... 

Na co by podle vás mohla být Masarykova škola pyšná?  

Masaryčka má podle mého vědomí v Třebíči a regionu dobrou pověst a to určitě právem. 

Má tradici, která není prázdná, kontinuitu směřování, dobré zázemí a prostředí a vůli se 

rozvíjet. To poslední mně osobně připadá nejdůležitější a pyšná může být škola na každý 

krok v tomto duchu, hlavně když nekostnatí.  

Co byste popřála Masaryčce do dalších let?  

Energii, výdrž a hlavně otevřenost, nadhled a motivaci, jak finanční, tak osobní pro 

každého kantora do dnešní dynamické, mnohdy právě pro školství nelehké doby. Odvahu 

poznávat nové beze strachu a předsudků, mluvit a sdílet s pochopením, podporou a 

přijetím. A ať stojí aspoň další stovku! 
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Rozhovor s Michalem Svobodou 

Biochemik, vědecký pracovník na Ústavu Organické chemie a Biochemie Akademie Věd 

České republiky. 

 

Jak vzpomínáte na svá školní léta na Masaryčce? 

Je to sice už skutečně dávno, nicméně na své čtyři roky 

strávené na Masaryčce vzpomínám určitě v dobrém. Zaprvé 

to byla docela zábava a měl jsem možnost se potkat se 

spoustou zajímavých a inspirativních lidí jak mezi žáky, tak 

mezi učiteli. Nejdůležitější však bylo to, že jsem tehdy v osmé 

třídě poprvé vstoupil to té magické místnosti na konci chodby 

v nejvyšším patře, chemické laboratoře. I přes všechny 

pitomosti, které jsme v ní tenkrát za zády učitelky prováděli, 

od vlasů ohořelých nad kahanem až k pití denaturovaného 

alkoholu (nebo možná i kvůli nim), mi už tehdy učarovala a v 

laborce jsem zůstal až dodnes. 

Někdy pomohla i motivace negativní, jako třeba když jsem dostal svoji první trojku. 

Z biologie. Napálil mi ji pan ředitel Hlávka při zkoušení z prvoků. Pamatuju si, jak jsem se 

tehdy vztekal a řekl mu, že je to celé blbost a co není vidět okem, pro mne není žádná 

biologie. Kdybych tehdy věděl, že zbytek života strávím buněčnou a molekulární biologií, 

musel bych se sám sobě vysmát hned na místě. Nicméně mne to tehdy zdravě nakoplo, 

prvoky jsem se doučil a o ty malé potvory celkově se začal tak nějak více zajímat... 

Na co může být podle Vás Masaryčka pyšná? 

Na to že je školou, která v žácích dovede probudit a pak dále živit zájem o přírodu, vědu 

a svět kolem nich. Silnou stránkou školy byla pro mne, možná trochu netradičně, 

i koexistence sportovních a přírodovědných výběrových tříd. Žákům to tak ukáže, že život 

je komplexní a lidé se mohou zajímat a snažit být úspěšní v mnoha různých směrech. 

Nikdy totiž není na škodu vystrčit hlavu ze své zabedněné nory a myslím, že k tomu mi 

dala základ právě Masaryčka. 

Co byste škole popřál/a do dalších let? 

Aby byla pořád nejméně tak dobrá jako si ji pamatuji ze svých dob v jejích lavicích. Aby se 

jí nadále dařilo přitahovat šikovné a motivované žáky, které pak dobří učitelé nadchnou 

a připraví na plnohodnotný a úspěšný život, ať už se má odehrávat na stadionech NHL, 

v laboratořích nejlepších univerzit, nebo doma v Třebíči. 
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Martin Dočekal 

Český hokejový útočník narozený 7. 12. 1990 v Třebíči 

Martin začal hrát v roce 2005 za dorost SK Horácká Slavia Třebíč 

a v roce 2007 za juniorský tým. Roku 2010 nastoupil za A tým SK 

Horácká Slavia Třebíč v 1. české hokejové lize a od roku 2012 do roku 

2019 nastupoval v české hokejové extralize za tým HC Kometa Brno, 

v sezóně 2019/20 postupně prošel týmy HC Kometa Brno, HC Sparta 

Praha a HC Vítkovice Ridera. V tomto klubu působil i v roce 2020, kdy 

odehrál několik zápasů v rámci Generali Česká Cup. Od roku 2022 je 

na celosezónním hostování v SK Horácká Slavia Třebíč s opcí na další 

sezónu. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1. Jak vzpomínáte na svá školní (na ZŠ) léta? 

Když vzpomínám na školní léta, byly to ty nejlepší časy. Zvláště na „Masaryčce“, kde jsme 

byli sportovní hokejová třída a mám odtud super kamarády dodnes. 

 

2. Vzpomenete si na nějaký veselý zážitek ve spojitosti s naší školou, který vám 

utkvěl v paměti?  

Možná když jsem si převlíkal kalhoty po tělocviku a nejmenovaný žák mi je schoval 

a musel jsem absolvovat hodinu jen v trenýrkách. Učitelka to ale nevzala moc vesele. Za 

to třída, ta se mohla pomět.  

 

3. Z jakého důvodu jste si vy (vaši rodiče) zvolil možnost se vzdělávat na ZŠ T. G. M. 

Třebíč? 

Díky hokeji jsem byl „převelen“ z brněnské školy na „Masaryčku“. 

 

4. Když se řekne ZŠ TGM Třebíč, co se vám vybaví jako první? 

Hokej a volejbal. 

 

5. Vzpomenete si na svůj nejoblíbenější předmět na „základce“? Proč právě tento? 

Tělocvik, učitel nás měl zároveň i na hokeji jako trenér. Díky jeho skvělé povaze mě to 

zkrátka bavilo. 

 

6. A naopak. Uveďte váš nejméně oblíbený předmět a z jakého důvodu jste jmenoval 

právě tento? 

Dějepis, ten mě fakt nebavil. Zapamatovat si historická data, to nebylo nic pro mě. 

 

7. Vzpomenete si na oblíbeného učitele a na obávaného učitele, pokud takový byl?  

Oblíbený p. Svoboda, učitel z tělocviku. Méně oblíbený pan učitel na pěstitelské práce.  

 

8. Pomohla vám naše škola nějak zásadně v rozvoji vaší hokejové kariéry? Pokud 

ano, jakým způsobem? 

Určitě ano, 2x týdně před školou trénink a každý den po škole trénink. Takže pořád na 

ledě. A hlavně kolem sebe mít výborné kamarády. 
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9. Naše škola letos slaví 100. výročí od jejího otevření. Co byste jí popřál do dalších 

let?  

100 let je krásné číslo, takže přeji to nejlepší celé škole i žákům na cestě za budoucností. 

 

Roman Erat 

Český hokejový útočník, narozen 12. června 1979 v Třebíči 

Jeho domovským klubem je SK Horácká Slavia Třebíč. Je bratrem 

dalšího hokejového útočníka Martina Erata. Většinu kariéry 

strávil ve Znojmě. Mezi jeho další působiště patří Havlíčkův 

Brod a Kometa Brno. V roce 2015 získal ocenění ve čtenářské 

anketě i od odborné poroty v anketě Sportovec Třebíče za rok 

2015. Ve čtenářské anketě získal ocenění i za rok 2016. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1. Jak vzpomínáte na svá školní (na ZŠ) léta? 

Na roky strávené ve škole vzpomínám jen v dobrém. Zažil jsem tam opravdu báječné roky. 

Dodnes jsem moc rád, že jsem mohl navštěvovat sportovní školu. 

 

2. Vzpomenete si na nějaký veselý zážitek ve spojitosti s naší školou, který vám 

utkvěl v paměti? 

 

Krásných a veselých vzpomínek na školu je strašná spousta, ale vybrat z toho jednu je 

strašně složité. 

 

3. Z jakého důvodu jste si vy (vaši rodiče) zvolil možnost se vzdělávat na ZŠ T. G. 

Masaryka? 

 

Rodiče mě v mládí přivedli ke sportu a sportovní třída byla na škole T. G. Masaryka. Volba 

proto padla na ni a jsem za to opravdu rád. 

 

4. Když se řekne ZŠ TGM Třebíč, co se vám vybaví jako první? 

Vybaví se mi celé mládí a vše spojené s ním… A určitě mě okamžitě napadne, že bych si 

školní léta s radostí zopakoval. 

 

5. Vzpomenete si na svůj nejoblíbenější předmět na „základce“? Proč právě tento? 

Měl jsem rád chemii s paní učitelkou Smažilovou a bavila mě i němčina s paní učitelkou 

Scigielovou.¨ 

 

6. A naopak. Uveďte váš nejméně oblíbený předmět a z jakého důvodu jste jmenoval 

právě tento? 

Myslím, že jsem ve škole neměl předmět, který by mě vyloženě nebavil. 

 

7. Vzpomenete si na oblíbeného učitele a na obávaného učitele, pokud takový byl? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1979
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D
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Tak určitě rád vzpomínám na výbornou paní třídní učitelku Ježkovou. Taky už na 

zmiňované paní učitelky Smažilovou a Scigielovou, ale měli jsme také výborného 

tělocvikáře pana Valentu. Nerad bych ale na někoho zapomněl, protože těch oblíbených 

bylo více. Obávaného učitele si na škole vážně nevzpomínám. 

 

8. Pomohla vám naše škola nějak zásadně v rozvoji vaší hokejové kariéry? Pokud 

ano, jakým způsobem? 

V první řadě mi zásadně pomohla v tom, že jsem se mohl naplno věnovat sportu, který 

jsem měl. 

 

9.. Naše škola letos slaví 100. výročí od jejího otevření. Co byste jí popřál do dalších 

let? 

Do další stovky přeji škole hlavně co nejvíc takových studentů, jakých jsem byl já (:D)… 

Ale vážně, ještě jednou bych chtěl škole TGM poděkovat za to, co pro mě udělala. Popřát 

bych jí chtěl všechno jen to nejlepší. Všem učitelům, ostatním zaměstnancům i studentům 

pak především hromadu zdraví, protože bez něj to jednoduše nejde. Pak taky štěstí a 

dobré nálady. 

 

 

Tomáš Vondráček 

Český hokejový útočník narozený 16. 2. 1991 v Třebíči 

Je odchovancem SK Horácká Slavia Třebíč, kde začínal jako 

dorostenec v sezóně 2005/2006. Zde působil až do sezóny 

2013/2014, kdy přestoupil do HC Kometa Brno. S týmem 

získal nejdříve stříbrnou medaili, v následující sezóně pak 

bronzovou medaili. V sezóně 2016/2017 odešel z Komety 

na hostování do Plzně. Zde odehrál 35 utkání. Před play off 

se vrátil zpět do Brna a byl tak u zisku mistrovského titulu. 

Od září 2017 začal hrát extraligu za HC Pardubice, 

začátkem roku 2018 se stal opět hráčem HC Kometa Brno. 

1. Jak vzpomínáte na svá školní (na ZŠ) léta? 

Vzpomínám velice dobře. Bylo to pro mě krásných pět let, kdy jsem poznal spoustu 

kamarádu a výborných učitelů. 

 

2. Vzpomenete si na nějaký veselý zážitek ve spojitosti s naší školou, který vám 

utkvěl v paměti?  

Ty, které si pamatuji, jsou veřejně nepublikovatelné :). Možná snad, když jsme zapálili 

chatku na zimním běžeckém kurzu. Těch zážitků bylo hodně. 

 

3. Z jakého důvodu jste si vy (vaši rodiče) zvolil možnost se vzdělávat na ZŠ T. G. M. 

Třebíč? 

Kvůli možnosti spojení výuky s hokejem. 
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4. Když se řekne ZŠ TGM Třebíč, co se vám vybaví jako první? 

Krásná historická budova a spolužáci. 

 

5. Vzpomenete si na svůj nejoblíbenější předmět na „základce“? Proč právě tento? 

Hudební výchova. Často jsme v ní zpívali vánoční koledy. 

6. A naopak. Uveďte váš nejméně oblíbený předmět a z jakého důvodu jste jmenoval 

právě tento? 

Chemie. Pan učitel byl na nás velice přísný. 

 

7. Vzpomenete si na oblíbeného učitele a na obávaného učitele, pokud takový byl?  

Nejvíc vzpomínám na paní třídní učitelku Vafkovou a na pana ředitele Hlávku a nesmím 

zapomenout na Pepu Svobodu. 

 

8. Pomohla vám naše škola nějak zásadně v rozvoji vaší hokejové kariéry? Pokud 

ano, jakým způsobem? 

Dala mi možnost docházet na tréninky a zápasy během vyučování. 

 

9. Naše škola letos slaví 100. výročí od jejího otevření. Co byste jí popřál do dalších 

let?  

At dál vychovává budoucí hokejisty a dobré studenty, zaměstnává ty nejlepší učitele a 

skvělé lidi, takové, jaké jsem na škole poznal já. 
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Škola vs koronavirus – 2:1 

V prosinci 2019 byl v čínském Wu-chanu identifikován první případ infekčního 

onemocnění, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. Virus se v roce 2020 rozšířil do 

celého světa a v březnu se první případy objevily také v České republice. Kromě 

celospolečenských důsledků měla tato pandemie vliv i na vzdělávání. V některých 

časových obdobích byly uzavřeny státní hranice, omezen pohyb mezi okresy a uzavřeny 

prostory, kde se v běžných časech kumuluje více osob. Mezi ně patřily také vzdělávací 

instituce, tedy i naše škola. 

Žáci i pedagogové stáli před novými a mnohdy náročnými výzvami. Škola ale dokázala na 

celou situaci pružně reagovat. V době uzavření a přesunutí výuky do domácího prostředí 

byly pro žáky na stránkách školy vyvěšeny úkoly a později, kdy se stala online výuka 

povinnou, se třídní kolektivy přesunuly do online prostoru pomocí různých 

videokomunikačních aplikací. 

Přes počáteční rozpaky a několik školení, které všichni vyučující absolvovali, se škola na 

nový režim rychle adaptovala a přišla také s proměnou rozvrhu přímo šitému na míru 

online výuce.  

Vyučovací hodina v online prostředí měla svá specifika a příprava na ni byla pro pedagogy 

velmi náročná. Po stanovení metodické struktury hodiny došlo na plánování vzdělávacích 

cílů a výstupů. Pedagogové se zaměřili primárně na to nejdůležitější. Po výkladu nové 

látky byl věnován dostatek času procvičování, získávání zpětné vazby, nabízení pomoci 

s problematickou látkou. Nedílnou součástí bylo uvolnění celospolečenského napětí 

a podpora žáků v nezvyklé situaci. 

Přínosná pro děti byla pravidelnost, nepřetěžování a úkoly zadané den předem. Osvědčila 

se také spolupráce s rodiči. Pozitivní byla určitá míra samostatnosti žáků při výuce na 

dálku. Dobrou zkušeností bylo, že se všichni žáci museli zapojovat (museli být aktivní 

sami za sebe, nemohli se „skrýt“ ve třídě). Žáci se naučili více samostatnosti 

a odpovědnosti, a také zorganizovat si vlastní učení. Pozitivním zjištěním byla skutečnost, 

že toto období umožnilo učitelům prohloubit vztahy s žáky. Zároveň se osvědčovala snaha 

lépe poznat rodinné prostředí žáků a porozumět jejich možnostem a potřebám, což nám 

umožnilo proměnit náhled na ně a vedlo k většímu rozmýšlení, co komu zadávat a jak 

diferencovat učivo. 

Vyučující naší školy vynaložili mnoho úsilí na to, aby ztížené podmínky výuky zpříjemnili 

a ozvláštnili. Pomoc byla nabízena formou doučování. Po návratu do školních lavic byly 

poskytovány hodiny navíc z českého jazyka a matematiky. Pro ozvláštnění výuky 

a uvolnění atmosféry v některých třídách proběhly společné snídaně online, kdy si děti 

musely nachystat samy zdravou snídani či svačinu a potom stolovaly společně přes online 

vysílání. Učitelé pro své žáky vyhlásili několik sportovních výzev, kdy děti posilovaly svou 

fyzickou kondici překonáváním rekordů v netradičních disciplínách, např. přihrávky 

smotanými ponožkami, cvičení s knihou na hlavě, balancování na jedné noze, prolézání 

dráhy z kuchyňských židlí, přeskakování švihadla, míčové driblování, posilování celého 

těla s pomocí lahví s vodou atd. 



 

38 
 

Nestandardní forma výuky s sebou občas nesla neobvyklé a místy úsměvné situace. 

Kromě toho, že žáci poznali obývací pokoje, ložnice a pracovny pedagogů, měli rovněž 

učitelé možnost zhlédnout pokoje svých žáků, mnohdy s představením domácích 

mazlíčků. Běžnou událostí se stalo vypadávání internetového spojení, či hlasité zvuky 

sousedovy vrtačky, jenž se rozhodl, že využije nečekané volno k tomu, aby si 

zrekonstruoval koupelnu nebo rovnou celý byt. V případě defektů na straně žáků se 

jednalo zpravidla o pravidelné poruchy přijímací techniky, zejména mikrofonu a kamery. 

K udivení vyučujících se tyto výpadky často objevovaly zrovna ve chvíli, kdy byl žák volán 

k odpovědi na zapeklitý úkol. 

Přestože měla online výuka spoustu pozitiv, utvořila pro naši školu také mnoho překážek. 

Navzdory tomu, že se děti mohly vzájemně vidět a bavit v online prostoru, přirozený 

kontakt a ruch třídního kolektivu nahradit nemohla. Pandemie společně s uzavřením škol 

způsobila také rušení tradičních školních akcí. V průběhu roku se z důvodů vyhlášení 

pandemie nepořádaly lyžařské kurzy sedmých tříd. Dále plavecká výuka žáků třetích 

a čtvrtých tříd s Podporou výuky plavání vyhlášené MŠMT (hrazení dopravy), 

předplavecká výuka pro první a druhý ročník. Deváté ročníky zase přišly o slavnostní 

rozloučení. 

Celá škola, žáci všech ročníků, pedagogové a ostatní zaměstnanci, se k nelehké době 

postavili čelem. Přes nesporná negativa a několik těžkých chvil, hlavně na začátku 

pandemie, škola zápas s koronavirem nakonec vyhrála. Všichni, kdo dělají Masaryčku 

Masaryčkou, z něho vyšli s novými a netradičními zkušenostmi, zážitky a vědomostmi. 

V době, kdy vzniká tento text, jsou již žáci zpět v lavicích. Závěrem byla překonána tedy 

i poslední a nejspíše největší překážka, neboť přirozený kontakt a hlahol se do tříd vrátil. 

Po zdolání pandemie a nástrah online výuky ovšem školu čeká další zápas. Dne 22. února 

2022 vpadly ozbrojené síly Ruské federace na Ukrajinu. Válka způsobila, že v době vzniku 

tohoto textu uprchlo z rodné země podle odhadů až 7 000 000 ukrajinských občanů. 

Mnoho z nich nalezlo úkryt a azyl v České republice. Město Třebíč poskytlo všem 

utečencům pomoc a ukrajinským dětem také možnost vzdělávat se. Prozatím se jedná 

o výuku dobrovolnou. Od dalšího školního roku však bude pro děti z Ukrajiny platit 

povinná školní docházka.  

Naše škola do této doby přijala 41 ukrajinských žáků. Pro pedagogy představuje velkou 

výzvu obzvláště jazyková bariéra, která výraznou měrou ztěžuje výuku. Ukrajinské děti 

se ale velmi rychle adaptovaly, v čemž jim pomohlo mimo jiné to, že škola na celou situaci 

pružně reagovala a v co možná nejkratší době pro ně zajistila intenzivní výuku češtiny. 

Část školního dne tedy ukrajinské děti tráví ve třídě s ostatními žáky, další úsek společně. 

Před školou nyní stojí další zápas, který, jak za redakci textu doufáme, vyhraje stejně jako 

ten s pandemií.  
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Školní družina 

Školní družina napomáhá k naplňování vzdělávacích cílů školy. Práce je zaměřena hlavně 

na zájmovou činnost pro žáky I. a II. stupně – angličtina, keramika, malování, stolní tenis, 

počítače pro začátečníky i pokročilé, míčové hry, florbal, rybářský kroužek, fitness, vaření, 

taneční kroužek. Nabídka byla rozšířena o pravidelnou návštěvu solné jeskyně 

a odpolední přípravu dětí na vyučování. Mimo zájmovou činnost pořádá školní družina 

s dětmi mnoho rozmanitých akcí, které nabízí pobyty v přírodě. Oblíbený pochod 

„Toulavé jarní kilometry“ přiláká turisty nejen z naší školy, ale i rodiče, prarodiče, 

sourozence, známé a všechny, kteří si protáhnou tělo cestou do Budíkovic. Táborové hry, 

dobrodružství, stezku odvahy, lanové městečko i veselý karneval nabízí příměstský 

dětský tábor v Budíkovicích. Zkušené instruktorky – vychovatelky se ve třech bězích 

postarají o atraktivní program. Tradicí ve školní družině jsou sběrové dny. Na podzim i na 

jaře žáci nosí starý papír.  

Nápadité aktivity školní družiny zpříjemňují čas prožitý ve škole a doplňují pohodovou 

atmosféru školního roku: Drakiáda, Bijásek, taneční vystoupení, vánoční dekorace 

a Štědrý večer nanečisto, příprava dárků pro budoucí prvňáčky, vědomostní soutěže, 

žonglérská show, turnaj v bowlingu, návštěva ve vazačské dílně, základy první pomoci, 

čarodějnické odpoledne, čarovné dýně, sběrové dny, lanové centrum, klobouková 

přehlídka apod. 

Období covidové pandemie na čas možnosti zájmového vzdělání omezilo, ale po dvouleté 

pauze družina postupně obnovuje nabídku zájmových útvarů. Poté, co se děti po distanční 

výuce vrátily do školy, na ně čekaly rozmanité úkoly. Hned v září je tak např. navštívila 

paní veterinářka,, která objasnila vše, co je zapotřebí k pořízení domácích mazlíčků. Děti 

dále vyráběly šperky, učily se poskytovat první pomoc, vytvářely dekorace, a v prosinci se 

tradičně připravovaly na Vánoce. V Cukrárně v Uličce tak např. zdobily vánoční perníčky 

a uspořádaly také lampionový průvod městem. 

  

Návštěva kouzelníka ve školní družině 
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Úspěchy žáků a zajímavé akce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy k roku 2022

Mgr. Jana Beránková  

Mgr. Radek Blažek  

Mgr. Jana Brabcová  

Mgr. Jana Bradová  

Mgr. Barbara Coufalová  

Ing. Magdaléna Černá  

Mgr. Alexandra Dimičová 

Mgr. Martina Dobrovolná  

Mgr. Kateřina Doležalová  

Mgr. Lucie Dvořáková  

Mgr. Jarmila Fialová  

Mgr. Ludmila Fialová  

Helena Foitlová  

Vlastimil Frühauf  

Mgr. Alice Fukasová  

Mgr. Helena Gruszková  

Hana Henešová Cejpková 

Mgr. Martin Hlávka  

Mgr. Marie Homolková  

Dagmar Horká  

Mgr. David Hort  

Mgr. Michaela Hortová  

Mgr. Jana Chalupníková  

Bc. Lenka Chalupská  

Ing. Zdeněk Janoušek  

Zdeňka Jičínská  

Mgr. Renata Jurková  

PaedDr. Petr Kapinus  

Mgr. Zdeňka Kazdová 

Dagmar Krupicová  

Mgr. Eva Komínková 

Mgr. Lenka Koudelová  

Mgr. Lýdie Lahodová  

Mgr. Marek Lorenc  

Bc. Majerová Šárka  

Nikola Malá  

Veronika Malcová, DiS 

Jana Mátlová 

Mgr. Michala Matoušek Havlíčková  

Mgr. Ivana Mikulecká  

Iveta Milostná  

Mgr. Emanuel Míšek  

Mgr. Hana Noščáková  

Bc. Miroslav Paděra  

Mgr. Martina Peterková  

Marie Piálková  

Mgr. František Pisk  

Bc. Markéta Prokešová  

Jana Řeřuchová , DiS. 

Mgr. Monika Smejkalová  

Marie Smilková  

Mgr. Hana Svobodová  

Mgr. Jitka Šplíchalová  

Mgr. Libor Švec  

PhDr. Tilahun Tesfaye, CSc.  

Jitka Treterová 

Mgr. Petra Trhanová  

Mgr. Libuše Trvalová  

Jaroslav Tůma  

Mgr. Markéta Vacková  

Pavel Vidlák   

Mgr. Michaela Vyletělová  

Mgr. Dagmar Zelinková  
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9. A Ing. Magdaléna Černá 9. C PhDr. Hana Bělohlávková 

Absolventi školy (2012-2022)  

        

ABSOLVENTSKÝ ROK 2012/2013     

 

 

    

 

 

  9. B   Ing. Sylva Zerzánková    

        
Bendová Natálie  Caha Otakar  Bustová Zuzana 
Bobková Veronika  Dobešová Terezie  Dokulilová Nikola 
Burianová Denisa  Dolák Jan  Dokulilová Petra 
Čech Michal  Hrůza Jiří  Fukalová Barbora 
Dufek Dominik  Chmelíčková Karolína  Hobzová Petra 
Fialová Monika  Jarošová Pavla  Janečková Aneta 
Hanáková Kamila  Jeleček Denis  Kalenda Filip 
Havránková Nikola  Kalábek Jan  Koudelka Radek 
Hlaváček Jiří  Kaup Kryštof  Kovář Miroslav 
Hubatka Jiří  Komárek Ondřej  Kratochvilová Natálie 
Kopečná Veronika  Kovaříková Michaela  Kuruc Michal 
Marténková Eliška  Krubová Markéta  Líbalová Vendula 
Nejedlá Aneta  Krupička Lukáš  Maštalířová Sabina 
Neumanová Michaela  Navrkalová Kateřina  Muchová Nikola 
Novotný Petr  Nohová Aneta  Novák Petr 
Piechowicz Tadeáš  Pacnerová Romana  Roupec Jiří 
Rachůnková Hana  Rychlý Filip  Ryglová Petra 
Royik Maryana  Strnadová Markéta  Svobodová Monika 
Smolík Jakub  Svoboda Michal    
Suchánková Lucie  Šíp Ondřej    
Šťáva Rudolf  Tichá Michaela    
Tomšíček Vojtěch  Trojan Ondřej    
Žáková Ivana  Vaverka Lukáš    
   Vrtal Adam    

 
 

    
 

 

   

 
 
    

 

Adler Petr       
Dvořáková Martina       
Fejtová Renáta       
Holčapková Anna       
Klárová Nikola       
Klobas Martin       
Krausová Anna       
Kučera Jaroslav       
Lišková Kateřina       
Navrkal Stanislav       
Nečas Václav       
Odstrčil Michal       
Osičková Lucie       
Pecka Jan       
Pečta Radek       
Růžičková Lucie       
Samuel Štěpán       
Smilková Zuzana       
Svoboda Jakub       
Svoboda Michal       
Štaffa Václav       
Štefanovič David       
Štelcl Jan       
Valová Barbora       

9. B Ing. Sylva Zerzánková 

9. M Mgr. Ivana Mikulecká 9. S PhDr. Jana Tučková 

Vašků  Barbora 
Vázlerová Věra 
Vejmělka Radomír 
Vítková   Veronika 
Žalud  Štěpán 
 
   

Berka  Josef 
Bouše  Marek 
Čordáš  Ondřej 
Dobeš   Adam 
Dobrovolná Dominika 
Ferda  Radim 
Mazura  Jiří  
Mlynář  Tomáš 
Musil  Šimon 
Procházka Jan 
Sobotková Gabriela 
Staňková Marie 
Strnad   Tomáš 
Svoboda Petr 
Šoustal  Roman 
Tomek  Daniel 
Trnka  Aleš 
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ABSOLVENTSKÝ ROK 2013/2014     

    
 

  
 

9. A  Mgr. Josef Svoboda     

        
Blažková Sára  Dokulilová Martina  Dočekalová Lenka 
Březnová Eliška  Doležalová Barbora  Handlířová Ludmila 
Cejpek Michal  Ďurinová Michaela  Homolková Barbora 
Cypra Jiří  Hlůšková Bára  Ivánek Daniel 
Holčáková Patricie  Holá Anna  Kučera David 
Homolová Zuzana  Jelínek Milan  Malíková Kristina 
Horký Martin  Ježková Kateřina  Mašeja David 
Hroščaník Petr  Jordanová Lucie  Matějek Libor 
Hůlka Matěj  Krátký David  Muška Jan 
Janáčková Karolína  Kubiš Ondřej  Navrkalová Jana 
Králová Lucie  Kučíková Veronika  Novák Pavel 
Kučera Tomáš  Mejzlíková Dagmar  Pěnčík Matěj 
Kuthan Tomáš  Mušková Tereza  Poskočilová Michaela 
Macoszek Jakub  Novotný Martin  Que Anh Tran Thi 
Macoszková Natálie  Píša Richard  Sigmund Tomáš 
Menšík Jan  Polák Václav  Svobodová Silvie 
Neumanová Tereza  Stoklasová Zdeňka  Škrdla Jakub 
Nováčková Vendula  Suchna Jan  Štokr Vojtěch 
Novák Karel  Svobodová Michaela  Vlach Lukáš 
Novák Vojtěch  Vacek Jan  Wehrenberg Petr 
Sladký Jiří  Vaníčková Veronika  Žalek Milan 
Svobodová Adéla  Vídenská Dominika    
Šibůrková Hana  Zedníčková Michaela    
Šindelář Jakub       
Štveráček Jaroslav       
Vávra Ondřej       
Vícena Ondřej       
        
        

9. S  Mgr. Eva Scigielová          
        
Boček Martin  Veselá  Eliška    
Bulová Andrea       
Caha Daniel       
Cahová Nikola       
Cakl Vojtěch       
Doležal František       
Doležalová Petra       
Galo Radek       
Galová Hana       
Hrůzová Markéta       
Jeřábek David       
Jonáš Petr       
Kožnar Denis       
Krčál Pavel       
Kupková Naděžda       
Loubal Matěj       
Novotná Sára       
Pospíchalová Natálie       
Roupec Adam       
Skoumalová Monika       
Staněk Vojtěch       
Valík Dominik       

9. B Mgr. Kateřina Doležalová 9. M Mgr. Dagmar Zelinková 
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ABSOLVENTSKÝ ROK 2014/2015     

 
 

  
 

  
 

9. A   Mgr. Marie Homolková  9. M   PaedDr. Petr Kapinus  9. S   Mgr. Ivo Žilka 

        
Abrahám Adam  Adámková Alžběta  Bartíková Adéla 
Bobková Pavla  Baaijová Sára  Bobková Iva 
Čaněk Zdeněk  Bílek David  Caha Robin 
Dobešová Michaela  Blažková Veronika  Doležal Ondřej 
Dobešová Pavlína  Bryja Josef  Fialová Iveta 
Dokulil Jan  Bulička Milan  Havránková Denisa 
Dvořáčková Kateřina  Cahová Kristýna  Jaroš Patrik 
Dvořák Štěpán  Dušek Michal  Kadrnožka Roman 
Horáková Sabina  Fukas Ondřej  Kain Patrik 
Chytka Daniel  Janovská Dagmar  Kocmánková Sabina 
Jašová Vendula  Kárník Denis  Kružík Jakub 
Konečný Vojtěch  Kotas Jakub  Malíková Tereza 
Kopečková Nikol  Krejčová Markéta  Nejedlý Radim 
Kouřílková Barbora  Navrkal Petr  Nováková Natálie 
Kovařík Martin  Němec Jiří  Přibyl Jan 
Kučera Dominik  Olšan Dalibor  Ryglová Gabriela 
Malenová Sabina  Padrnosová Lucie  Stoklasová Jitka 
Matějů Luděk  Papula Adam  Suchý Daniel 
Matoušková Nikola  Pečtová Aneta  Zemanová Daniela 
Nhat Thien Nguyen  Petráněk Matěj    
Nikrmaierová Lída  Piálková Michaela    
Novotný Radek  Pospíšilová Anna    
Ondráček Jan  Prokopová Tereza    
Svobodová Viktorie  Rymešová Lucie    
Šoukalová Jana  Štaffová Alžběta    
Šťáva Petr  Štork Martin    
Voneš Petr  Štveráček Jan    
Žák Luděk  Švihálek Martin    
   Zlatušková Andrea    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

        

9. A Mgr. Marie Homolková 9. M PaedDr. Petr Kapinus 9. S Mgr. Ivo Žilka 
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9. M Michaela Hortová 

ABSOLVENTSKÝ ROK 2015/2016     

    
 

   

9. A   Mgr. Libor Švec    9. C   Mgr. David Hort 
        
Bazalová Adéla  Benáček Adam  Brabec Jiří 
Bula Ondřej  Caha Radim  Dobrovolný Šimon 
Dokulilová Lucie  Čordášová Eliška  Džubáková Eva 
Havlík Ondřej  Čudka Václav  Havelka Ladislav 
Hoffmannová Kristýna  Doležal Filip  Hobza Marek 
Horáková Adéla  Fialová Marie  Chromý Marcel 
Jeleček Ondřej  Grossová Eliška  Chvátalová Tereza 
Kopeček Jan  Hájek Petr  Jelínek Roman 
Korbelová Kristýna  Chadimová Eva  Kalendová Denisa 
Krejčí Veronika  Kubová Martina  Kopečná Monika 
Kuba Petr  Mitáš Patrik  Kremláček Jiří 
Lukš Tomáš  Mojžíšová Vanda  Marek Lukáš 
Nestrojilová Pavlína  Muzikář Karel  Mezlík Tomáš 
Ošmera Tomáš  Nejedlý Matěj  Pacula Martin 
Rygl Michael  Netoušek Michal  Pánková Sára 
Skálová Jana  Palát Vítězslav  Slavíková Sára 
Slaný Matěj  Peřinka Martin  Strnad Michal 
Šaman Denis  Petrů Erik  Svobodová Petra 
Šíp Dominik  Strnadová Michaela  Treterová Klára 
Trnka Matěj  Talaša Tomáš  Veselá Karolína 
Trojanová Eliška     Vlk Jakub 
Tůmová Adéla       
Zerza Ondřej       
Zerza Vojtěch       
       
 
 

 

      
Adlerová Karolína  Vláčil  Matěj    
Bláhová Andrea       
Čapková Eva       
Gross Jan       
Jančok Václav       
Kolomazníková Helena       
Kozdas Josef       
Krejčová Lucie       
Kučík Jiří       
Macek Jan       
Malíková Alena       
Maloušková Tina       
Mojdl Patrik       
Navrkal Petr       
Navrkalová Jitka       
Němec Petr       
Ondráčková Jana       
Semrád David       
Smejkal Dominik       
Svoboda Karel       
Šibůrková Martina       
Škrdlová Adéla       
Štveráčková Hana       
Vafková Magdaléna       
Vaniová Sára       
Veselý Petr       
Vítková Zuzana       

9. B Ing. Sylva Zerzánková 
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ABSOLVENTSKÝ ROK 2016/2017     

 
 

      

9. A   Mgr. Ivana Mikulecká  
 

 
 

        

Drápela Jaroslav  Burdová  Natálie  Bohuňková Nela 

Chňoupková Viktorie  Česneková Karolína  Čermák Šimon 

Jelínek Jiří  Čurdová  Eliška  Dočekalová Eliška 

Ježek Lukáš  Dobrovolná Hana  Doležalová Inka 

Kašpárek Lukáš  Dokulilová Hana  Dzurňák Jan 

Klímová Veronika  Doležal Jiří  Horká Marie 

Kočár Tomáš  Dvořák Lukáš  Husáková Pavlína 

Kubišová Karolína  Hudecová Lenka  Jonášová Simona 

Kučerová Hana  Hutařová Jana  Jonášová Tereza 

Ludvík Denis  Chichak Oleksandr  Kaňovský Pavel 

Lukášková Sára  Jarošová Vendula  Kopáčková Aneta 

Martének Karel  Kamarádová Nela  Liška Petr 

Matoušková Adéla  Koňařík Lukáš  Mašejová Lenka 

Mlnaříková Anna  Kotačka Adam  Mašková Nikol 

Mušková Aneta  Makovička Ondřej  Mrňová Adéla 

Neubert Kryštof  Moravec Daniel  Neumanová Kateřina 

Neubert Štěpán  Novotná Lucie  Pospíšilová Petra 

Nováková Michaela  Novotná Šárka  Rohovská Ema 

Prokešová Zuzana  Oulehlová Iva  Ryglová Lenka 

Spaustová Nikol  Píša Dominik  Suchna Milan 

Staňková Věra  Součková Eliška  Štefflová Karolína 

Suchnová Andrea  Spilka Patrik  Štorková Aneta 

Švihálková Aneta  Šaroun Pavel  Zikmund Jiří 

Vávrová Adéla  Tomšíček Jakub  Železný Petr 

Zeibertová Vendula       

Zelenák Martin       

Zmeškal Richard       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

        

        

9. A Mgr. Ivana Mikulecká 9. B Ing. Jaroslava Smažilová 9. M PhDr. Jana Tučková 
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ABSOLVENTSKÝ ROK 2017/2018     
        
9. A   Mgr. Ondřej Chudoba  9. B   Mgr. Růžena Vlková  9. MI   Ing. Magdaléna Černá 
        
Dobešová Jana  Buličková Adéla  Abrahám Václav 
Dokulilová Adéla  Dočkal Karel  Brimová Barbora 
Dušovský Jakub  Dorůžka Pavel  Diviš Tomáš 
Ferencová Nikola  Ďurinová Petra  Hort Lukáš 
Havlíková Linda  Gregor Charlie  Húsková Aneta 
Hobza Tomáš  Ježek Rostislav  Chyba Matěj 
Jeleček Filip  Jurda Michael  Karpíšková Hana 
Kašpárek František  Kovář Jaroslav  Kremláček Jan 
Kourek Martin  Linhart Michal  Mahel Tomáš 
Němcová Natálie  Lokvencová Sára  Minařík Vincenc 
Neumann Jiří  Macháček Patrik  Nestrojil Tomáš 
Nikrmajer Radek  Martin Jan  Nguyen Ta Hai Dang 
Onderka Jiří  Musil Matěj  Novák Petr 
Plocek Tomáš  Nováková Adéla  Nováková Adéla 
Suchánek David  Ondráčková Tereza  Novotná Eliška 
Svobodová Nikol  Sodomka Jiří  Prodělalová Kateřina 
Sýkora Patrik  Strnad Petr  Stoklas Adam 
Škarvada Štěpán  Šinkovský Pavel  Svoboda Ondřej 
Švéda Zdeněk  Vencovská Eliška  Špačková Mariana 
Švejdová Karolína     Treterová Nela 
Trojan Antonín       
Vrzal Jakub       
Žampa Michal       
        
        
        

9. MII   Mgr. Jarmila Fialová       
        
Auerová Bára       
Bartes Adam       
Čtveráček Radim       
David Štěpán       
Dobeš Marek       
Havlenová Jasmína       
Hrůza Šimon       
Jelínková Pavlína       
Johnová Barbora       
Kuba David       
Kubiš Pavel       
Mifková Aneta       
Mikulášová Adéla       
Novotný Pavel       
Patočka Jan       
Rezková Natálie       
Šamajová Nikola       
Šamajová Sára       
Špaček Marek       
Valová Renata       
Vorožbjanská Gabriela       
Vrzalová Tereza       
Zelníčková Zuzana       
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ABSOLVENTSKÝ ROK 2018/2019     

 

 

      

  9. B   Mgr. Ivona Tichá  9. M   Mgr. Josef Svoboda 
        
Doležalová Kamila  Blažková Kateřina  Brabec Aleš 
Franzki Bedřich  Dolníček David  Bulíček Adam 
Holuša Jakub  Dvořáček Patrik  Čaněk Antonín 
Jeleček Adam  Chalupa Michal  Donée Babeta 
Konečný Michal  Karbovníková Taťána  Feri Roman 
Kozdasová Jadwiga  Klár Jakub  Fučík Bořivoj 
Kučera Jakub  Kökényová Nikol  Hrnčíř Tadeáš 
Kučerová Sabina  Krčálová Šárka  Chalupová Klára 
Lehká Simona  Mandl Václav  Kopáčková Monika 
Navrátilová Veronika  Marková Eliška  Kotrbová Sabina 
Novotná Eliška  Němec Radek  Kratochvíl Martin 
Procházková Julie  Pikart Tomáš  Mašeja Vojtěch 
Slabý Šimon  Požárová Monika  Mlynářová Iveta 
Staňková Markéta  Šplíchal David  Nedvědická Karolína 
Stejskal Denis  Valachová Libuše  Neterda Aleš 
Strnad Ondřej  Vildomec Adam  Neumannová Adéla 
Svobodová Lucie  Vyskočilová Veronika  Řehůřek Jakub 
Šimečková Michaela     Říha Matyáš 
Šoukalová Simona     Svoboda Adam 
Švejda Bruno     Svoboda Marek 
Veselá Šárka     Šaman Libor 
Voneš Jan     Vaniová Tina 
      Vidlák Filip 

        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
     

  

9. A Mgr. Dagmar Zelinková 
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9. B Mgr. Ludmila Fialová 

ABSOLVENTSKÝ ROK 2019/2020     
    

 

  
 

9. A   PaedDr. Petr Kapinus     
        
Bazalová Petra  Beneš Matěj  Bednář Karel 
Bulová Nikola  Benešová Tereza  Daňhel Alex 
Bumba Adam  Cízlová Viktorie  Dokulilová Berenika 
Dobeš Michal  Do Vinh Ha  Hekrlová Kristýna 
Dobešová Aneta  Dvořák Tomáš  Hladká Kateřina 
Dobrovolný Jan  Fiala Stanislav  Hort Ondřej 
Dočekal Jakub  Horký Marek  Janák Vojtěch 
Drápelová Sára  Chalupský Adam  Jirků Eliška 
Chromý Kristián  Ján Jaroslav  Krotký David 
Jirsová Adéla  Jirovský Tomáš  Krupicová Barbora 
Kafková Karolína  Jurda Miroslav  Krupička Jakub 
Klíma Jiří  Koutný Patrik  Kříž David 
Kourková Daniela  Kynclová Lucie  Lehká Monika 
Kouřílek Michal  Suchnová Eliška  Melicharová Natálie 
Kuba Filip  Šabatková Vendula  Menšík Vojtěch 
Musil Filip  Šaman Radek  Michálková Nela 
Němcová Anna  Šoltés Jakub  Minaříková Nela 
Nováčková Eliška  Weberová Simona  Mojdl Matěj 
Nováková Irena  Zelenáková Žaneta  Onderka Jan Adam 
Palát Martin     Picková Valerie 
Petrů Bára     Prokopová Iva 
Petříček Radim     Svobodová Hana 
Skálová Pavlína     Vala Štěpán 
Slaná Bára     Zatloukalová Nela 
Stuchlík Ondřej       
Tůmová Michaela       
Vondráčková Sára       
Zmeškal David       
 
 

9. MII   Mgr. Marie Homolková         
        
Chodur Jáchym  Zahrádka Tomáš    
Chudobová Anna  Zmátlo Vojtěch    
Kotrba Adam       
Královský Richard       
Kratochvíl Jiří       
Lazar Adam       
Malá Nina       
Mašeja Marek       
Navrátilová Eliška       
Peroutková Natálie       
Pisk Tomáš       
Rohovská Linda       
Roupcová Adéla       
Růžička Filip       
Straková Eva       
Svoboda Adam       
Svobodová Anna       
Trnková Tereza       
Vávrová Zuzana       
Veleba Jan       
Vrátná Adéla       

9. M Mgr. Kateřina Doležalová 
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ABSOLVENTSKÝ ROK 2020/2021     

   
 

    

9. A   Mgr. David Hort    9. C   Mgr. Helena Gruszková 

        
Bednářová Alena  Bajgarová Bára  Bartesová Sára 
Bulíček Robert  Beneš Tobiáš  Berková Tereza 
Čos Patrik  Beránek Petr  Bočková Nela 
Dokulil Jan  Brimová Eliška  Branč Daniel 
Ferda David  Bryolová Nela  Dobeš Martin 
Hanáková Valentýna  Černý Kilián  Dvořáková Natálie 
Hilpert  Denny  Hájek Jakub  Hanáková Nicole 
Kučerňák Daniel  Havlíček Tomáš  Holuša Jan Jaroslav 
Malenová Aneta  Cholava Ondřej  Hrůzová Karolína 
Man Ondřej  Jirovský Michal  Kopečková Tereza 
Maňásek Matyáš  Málek Ondřej  Krčál Oliver 
Marek Filip  Novák Antonín  Matoušková Denisa 
Mareš Bohumil  Novotná Hana  Merta Stanislav 
Masopust Ondřej  Prokeš Tomáš  Muchowitzová Sabina 
Matoušek David  Slabá Kristýna  Navrátilová Eliška 
Princ David  Sýkorová Sabina  Nikrmajer Lukáš 
Rygl Kryštof  Šlachta Vojtěch  Nováček Matyáš 
Strnad Jan  Vetchý Ondřej  Pospíchalová Monika 
Svitáčková Marie  Vošmera Michal  Řehůřek Vojtěch 
Svoboda Patrik  Voznica Šimon  Saláková Pavla 
Svobodová Tereza     Skoumal Vojtěch 
Svobodová Viktorie     Špaček Lukáš 
Tran Anh Thu     Tomková Kristýna 
Veselý Adam     Vošmerová Aneta 
Vrbka Michal       
        

9. M   Mgr. Ivana Mikulecká       

        
Bakusová René  Zárubová Barbora    
Bartík Filip  Zimola Kryštof    
Čermák Adam  Zlatušková Veronika    
Černíková Natálie       
Dokulil Radim       
Hájek Lukáš       
Chlubna Petr       
Chňoupek Štěpán       
Ježová Karolína       
Jurčíková Barbora       
Kiesel Rebekka       
Kotačková Laura       
Kučík Tomáš       
Loubalová Viktorie       
Matějek Lukáš       
Nováčková Sára       
Nováková Aneta       
Pavlíček Vít       
Provazník Karel       
Řídká Nikola       
Svoboda Filip       
Štork Michal       
Švaříčková Daniela       
Teplan Tomáš       
Vašíček Adam       

9. B. Mgr. Jana Chalupníková 
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ABSOLVENTSKÝ ROK 2021/2022     

 
 

  
 

   

    9. C   Mgr. Markéta Vacková 

        
Bednářová Julie  Dvořáčková Karolína  Beerová Hana 
Bohuňková Betty  Jirsová Pavlína  Černá Antonie 
Caha Vojtěch  Kratochvílová Olivie  Danylenko Daryna 
Dokulilová Dominika  Krejčová Žaneta  Dvořáčková Kamila 
Ferkl Adam  Mašková Kateřina  Dvořáková Simona 
Hakl Daniel  Němec Jakub Jan  Gruszka Jan 
Kostelecká Izabela  Ostrá Anna  Hobza Tadeáš 
Kučerová Karolína  Ostrý Petr  Honsová Elena 
Lorenc Martin  Polášek Lukáš  Hrabánková Nela 
Marek Jiří  Prokešová Romana  Kostyk Dana 
Marešová Veronika  Přibyl Tomáš  Líbal Jaromír 
Mašterová Tereza  Rambousek Stanislav  Mezlíková Tereza 
Mezlíková Šárka  Rezek Damián  Pavlíčková Kateřina 
Pokorná Tereza  Syrový Bedřich  Petrů Mikuláš 
Šmídová Zuzana  Šnajder Petr  Petříčková Darina 
Švarc Patrik  Železná Monika  Stuchlíková Zuzana 
Švecová Klára     Svoboda Adam 
Vallová Šárka     Svoboda Kryštof 
Vlčan Vítek     Šimeček Radim 
      Trnková Eliška 
      Vorel Šimon 
      Zemanová Elen 
      Žampová Tereza 
        

        

9. M   Mgr. Libor Švec       
        
Bláhová Aneta       
Čajánková Simona       
Do Ha Vy       
Dobrovolný Matouš       
Dosbabová Mariana       
Dufková Nela       
Gregor Jennifer       
Janík Michael       
Keliar Tobiáš       
Kocáb Filip       
Kolářová Tereza       
Královská Viktorie       
Kučerová Kristýna       
Mašek Patrik       
Nedvědický Kryštof       
Otoupalová Kristýna       
Prodělal Vilém       
Říha Šimon       
Straková Kateřina       
Svítilová Blanka       
Svoboda Tomáš       
Svoboda Tomáš       
Štefanovičová Nina       
Topil Jiří       
Vlčan Mikuláš       
Zedníčková Kristýna       

9. A Mgr. Michaela Hortová 9. B Ing. Zdeněk Janoušek 
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3D prohlídka školy 

Říkali jste si, že byste se někdy rádi znovu přenesli do školních lavic? Rádi byste věděli, 

jak vypadá třída, do které chodí váš potomek? Nebo byste se jen chtěli podívat na to, jak 

naše škola vypadá? Pro tento účel jsme pro vás připravili virtuální prohlídku všech částí 

naší školy. K dispozici je nejen celkový model školní budovy, nýbrž také jednotlivé úseky. 

Můžete tedy obhlédnout školní hřiště, tělocvičny, chodby, třídy na prvním i druhém 

stupni, a dokonce prostor před budovou školy. Stačí si pomocí mobilního telefonu 

naskenovat kód na konci této stránky. Vítejte na Masaryčce! 

Naskenuj mě!  
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Fotogalerie 

 

  

Tvorba čarodějných lektvarů v první třídě 

Výroba korálků na 1. stupni 
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Návštěva lanového centra 

Základy sebeobrany ve spolupráci s Městkou policií Třebíč  
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Tvorba podzimní výzdoby a projekt Domácí mazlíčci 

Vánoční výzdoba a kurz první pomoci 

Praxe na dopravním hřišti v Budíkovicích 
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Chemická olympiáda a návštěva vědeckého centra VIDA! v Brně 

Přespolní běh 
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Kurz konverzace v němčině a Olympijský den 

Ocenění žáků starostou Pavlem Pacalem 



 

58 
 

 

  

Sportovní den a pasování na čtenáře 

Výuka plavání 
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Beseda a cvičení s mistryní České republiky v silniční cyklistice Terezou Neumanovou 

Beseda s hokejovým brankářem Karlem Vejmelkou 

Cyklistický kurz pro 9. ročník 
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Pracovní činnosti 

Využití školní kuchyně 

Tvorba dekorativních a vonných svíček 
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Zaměstnanci školy ve školním roce 2014/2O15 

Zaměstnanci školy ve školním roce 2013/2014 
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Zaměstnanci školy ve školním roce 2015/2O16 

Zaměstnanci školy ve školním roce 2020/2021 
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