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Motto: “Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a 

cokoliv se tu koná, všech se to týče.“ 
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Vážení přátelé, vážené kolegyně a vážení 

kolegové, milí žáci, milí absolventi naší školy,  

 

 tento rok slavíme 90. výročí založení školy. 

Za léta své existence prošla mnoha změnami, a to 

jak v interiéru, tak i exteriéru. Stále však 

zůstává nezapomenutelným místem, kam rok co rok 

chodí rády jak děti, tak i učitelé.  

 Pojďme si tedy společně připomenout, jaký 

byl počátek školství u nás v Chotíkově a jak se 

vše vlastně vyvíjelo………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Před rokem 1876 chodily děti do školy 

v Malesicích, která byla česko-německá. Učily se tam 

dopoledne česky a odpoledne německy. Germanizace 

Chotíkova započala již za třicetileté války. V roce 

1876 byla zřízena v Chotíkově, v domě č.p. 67, 

německá jednotřídka s 89 dětmi. Od té doby 

germanizace rychle pokračovala. S narůstajícím 

počtem žáků  byla již v roce 1878 otevřena v č.p. 87 

nová školní budova, kterou navštěvovalo 110 žáků. 

V roce 1905 stoupl počet žáků na 145, a proto byla 

za pomoci německého školního spolku otevřena nová 

školní budova s č.p. 118. Současně byla v obci 

otevřena německá mateřská škola, která byla 

nejdříve umístěna v nové budově, ale později obsadila 

budovu s č.p. 87. 

 Zhoršující se národnostní situace si povšimla 

Národní jednota pošumavská. Usilovala zejména 

o zřízení české školy, neboť dosud většina českých 

dětí navštěvovala místní německou školu a několik 

dětí docházelo do české školy v Malesicích. 

Do Chotíkova začali docházet plzeňští menšinoví 

pracovníci. První schůze české menšiny se konaly 

za velké nevole německého obyvatelstva. Přesto se 

podařilo požadavek české menšiny prosadit a odbor 

Národní jednoty pošumavské koupil v roce 1911 

domek č.p. 116 od manželů Verdanových a dal jej 

upravit za školu.  



 
Zápis z obecní kroniky, rok 1914 

 

 

Ta byla v roce 1912 slavnostně vysvěcena a otevřena 

za veliké účasti menšinových pracovníků a 

vlasteneckých spolků z širokého okolí. 

 Počátky českého školství v Chotíkově začínají 

na jaře roku 1912, kdy byla otevřena jednotřídní 

škola v domku č.p. 116. V tomto roce do ní chodilo 11 

dětí a jejím správcem byl ustanoven pan Václav Čížek, 

kterého o rok později vystřídal pan Vojtěch Elhota. 

V roce 1918 byla otevřena druhá třída v domě č.p. 46   

a v roce 1921 byl dokonce otevřen první ročník české  

měšťanky v budově německé školy č.p. 118. Protože  



staré Rakousko stálo na náboženských pozicích, 

začínal a končil každý školní rok mší v kostele. Během 

školního roku se děti pravidelně účastnily zpovědí a 

přijímání. 

 V období první světové války nebyla situace 

ve škole jednoduchá. Často chybělo uhlí, šířily se 

nemoci, děti trpěly oslabením organismu z důvodu 

úbytku potravin. V roce 1918 zachvátila školu 

epidemie španělské chřipky, onemocněla asi polovina 

dětí včetně správkyně školy paní Bohumily 

Žaloudkové, takže škola byla na nějaký čas uzavřena. 

Po otevření školy vypomáhal ve vyučování do návratu 

učitelů místní farář Josef Štefek. 

 Nová česká škola s č.p. 173 byla v Chotíkově 

slavnostně otevřena 19. srpna 1923. Tehdy se jednalo 

o reprezentativní budovu, na níž celkový náklad činil 

935 000 korun. Projekt byl zadán plzeňským 

stavitelům Grimdovi a Šaškovi. Otevření nové školy 

bylo velkolepé. Po proslovech starosty obce pana 

Josefa Dejmka a ředitele školy pana Bohumila 

Žaloudka byla zazpívána státní hymna a poté se na 

školní zahradě uskutečnila veselice, při níž školní děti 

předvedly různá taneční a pěvecká vystoupení. 

V prvním školním roce měla obecná škola celkem 60 

dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení. 

Docházely sem děti z širokého okolí – z Příšova, 

Žílova, Stýskal, Nevřeně, Ledec, Kůští, Malesic, 

Tatiné, Kokořova a Nekmíře.   



 V polovině 20. let působil na škole jako učitel 

Jan Týml, český básník, reportér a autor knih pro 

mládež.  

Jan Týml 

 

Zemřel v závěru druhé světové války na nákazu 

tyfem v karanténním táboře v Lundu ve Švédsku.  

Významnou událostí ve školním roce 1928/29 

bylo zavedení elektrického osvětlení v budově školy. 

 Škola byla vždy odrazem dění v celém národě. 

Zvláštní pozornost byla věnována chudým dětem a 

sirotkům, a to zejména v době krize. Ti dostávali 

mléko, bílou kávu, čaj a chléb. Sirotkům byl navíc 

věnován příspěvek 25 korun měsíčně. Na Vánoce byly 

tyto děti obdarovávány obuví, látkou na šaty, 

obnošeným šatstvem a hračkami. Prostředky na tyto 



dary byly většinou získávány z dobročinných akcí. 

Z důvodu šíření nakažlivých nemocí, například 

spalniček, záškrtu, chřipky nebo příušnic, byla 

chudým dětem umožněna zdarma lékařská prohlídka 

v poradně „Našim dětem“ v Plzni. Přesto se stávalo, 

že došlo k úmrtí dětí – v roce 1932 a 1933 zemřely 

dvě děti. Na této smutné skutečnosti se podepsala 

krize a značná nezaměstnanost rodičů. Děti byly 

často nedostatečně vyživovány a snadno se nakazily 

infekčními nemocemi. 

 Stejně jako dnes, tak i v meziválečné době 

probíhaly na naší škole různé besídky, vystoupení 

a oslavy. Učitelé i žáci si připomínali např. narození 

T. G. Masaryka, výročí vzniku Československé 

republiky, Den matek. Od roku 1928 byl vydáván 

školní časopis „Přerod“. Velmi oblíbené bylo loutkové 

a dětské divadlo. Každoroční oslavy Dne dětí byly 

vždy spojeny s tělovýchovným programem a 

výstavkou dětských prací. Z výtěžku těchto akcí byly 

pořizovány školní potřeby, nakupovány knížky do 

školní knihovny nebo byl v zimě financován čaj pro 

přespolní děti.  

 V rámci oslav 25. výročí založení české školy 

v Chotíkově byla dne 13. června 1937 slavnostně 

odhalena ve vestibulu školy pamětní deska věnovaná 

Antonínu Krohovi, zdejšímu rodákovi a italskému 

legionáři, který byl rakouskými vojsky zajat a jako 

zrádce rakouské říše popraven. Této slavnosti se 



účastnilo 70 legionářů v historických krojích, 50 

členů italské domobrany, dobrovolní hasiči a občané 

z Chotíkova a blízkého okolí. Též přišla matka 

popraveného legionáře a ostatní příbuzní. Pamětní 

deska, jež byla pořízena v Plzni nákladem 659 korun, 

byla odevzdána k opatrování řediteli školy Jaroslavu 

Vetenglovi. Ten ji v době druhé světové války odvezl, 

uschoval a deska byla znovu slavnostně odhalena 3. 

srpna 1947.  

Pamětní deska umístěná ve vestibulu školy 

 

Neradostné pro naši školu byly události roku 

1938, kdy nás na základě mnichovské dohody obsadili 

Němci. Ještě před touto hrozivou událostí se řediteli 

školy J. Vetenglovi podařilo získat povolení na 

vybudování vodovodu v budově školy a uvést jej 

v činnost v září 1938. V říjnu se však musel ředitel 

školy odstěhovat do Plzně. Na poslední chvíli 



zachránil část školního majetku, kdy pomocí 

vojenského auta odvezl do Plzně školní inventář i 

knihovnu. Dva dny poté vstoupili do Chotíkova Němci 

a škola byla přeměněna na ubytovnu tábora 

německých dětí a později obsazena i německými 

vojáky.  

Zápisy ve školní kronice v letech 1938 – 1945 

chybí. V průběhu druhé světové války česká škola 

neexistovala a české děti, které v obci zbyly, musely 

navštěvovat školu německou. Zajímavostí je, že 

v květnu 1945 byla ve škole ubytována malá jednotka 

americké armády, která vykonávala policejní dozor 

nad obsazeným územím.  

 České vyučování bylo obnoveno 2. července 

1945 a trvalo jen 14 dnů. Po prázdninách začal nový 



školní rok 1945/46 ve dvou školách – obecné č.p. 118, 

kde byl ředitelem Josef Běhavý, a měšťanské        

č.p. 173, kterou řídil Václav Martínek. 

                  Žáci školy, roky 1947 – 1948 

 

V roce 1954 došlo ke sloučení obecné 

i měšťanské školy pod jedinou správu s názvem 

osmiletá střední škola. V té době se stal ředitelem 

Jan Dráb a školu navštěvovalo asi 180 žáků. Od roku 

1959 byla v rámci reorganizace českého školství 

vytvořena devítiletka.  Na počátku 50. let, v době 

nadšeného budování socialismu, se žáci se svými 

učiteli podíleli na ničení mandelinky bramborové, 

kterou nám sem podle tehdejší komunistické 



propagandy shodili američtí záškodníci, aby zničili 

naše socialistické hospodářství. 

Hledací protimandelinkové akce byly uskutečňovány i                           

                         Budova školy, rok 1950  
 

během hlavních prázdnin. 

Významné stavební změny proběhly v 60. letech, 

kdy působil na škole ve funkci ředitele pan Vratislav 

Rozum. Ve školním roce 1964/65 byla dostavěna 

a zprovozněna pavilonová budova na školní zahradě, 

která sloužila jako školní dílna, družina a klubovna. 

Mnoho brigádnických hodin zde odpracovali učitelé a                     



rodiče žáků. V listopadu roku 1972 byla otevřena 

nová, moderně zařízená jídelna. Byla vybudována jako 

přístavek k budově dílen a zároveň byla zrušena stará 

nevyhovující kuchyně v suterénu školy. 
                 

 

               Pedagogický sbor, roky 1967 - 68 

 

Ženy zleva: Hana Vyčichlová, Eva Hanzlíčková, Marie Šteklová, 

Marie Sušánková 

Muži zleva: Miloslav Fait, Vratislav Rozum, Miroslav Kleissner, 

Karel Beránek, Václav Mur 

  



 V květnu 1974 navštívilo školu 12 turistů 

ze Sovětského svazu. Na památku setkání s našimi 

žáky se zapsali do školní kroniky a spolu s věnováním 

uvedli i své adresy. 



 V 70. letech volala budova školy po generální 

opravě, s níž se konečně začalo v srpnu 1980. 

Po dobu tří let, kdy oprava probíhala, se vyučovalo 

pouze na nižším stupni. Žáci vyššího stupně dojížděli 

do Všerub. Po dobu stavebních úprav byla mnohdy ve 

škole svízelná situace. V zimě dosahovala maximální 

teplota ve třídách 8° - 14° Celsia, na chodbách 2° 

Celsia a na WC dokonce mínus 2° Celsia, což mělo za 

následek častá onemocnění dětí i učitelů. Bylo tedy 

rozhodnuto vybudovat i nové ústřední vytápění a 

kotelnu. Generální oprava školy s přístavbou kotelny 

pro ústřední topení a čističky probíhala v období od 

června 1980 do srpna 1983 za obětavé pomoci 

chotíkovských občanů. Bylo tu odpracováno 26 103 

hodin. Hodnota díla byla vyčíslena na 1 895 795 Kč. 

Dále se vybudovaly nové rozvody vody, čistička 

odpadních vod, modernizovaly se podlahové krytiny a 

tělocvična.  

 Od 1. září 1980 začali dojíždět žáci 5. – 8. třídy 

do ZDŠ ve Všerubech. 1. – 4. postupný ročník zůstal 

v budově opravované školy. V provozu zůstala také 

místní školní jídelna, odkud se stovka obědů dovážela 

denně do Všerub. 

 1. září 1983 byl ve zmodernizované škole 

zahájen nový školní rok. Ředitelem osmiletky se stal 

Jiří Henžlík. Školní obvod tvořili žáci z Chotíkova, 

Příšova a Nevřeně. Pro nedostatek dětí však musely 

být spojeny 1. a 3., 2. a 4., 5. a 7. postupný ročník. 



 V 90. letech se hledaly možnosti jak zvýšit 

počet žáků ve škole. Na 1. a 2. stupeň dojížděli 

někteří žáci z Plzně – Lochotína. Škola nabízela 

málopočetné třídy a možnost individuálního přístupu 

pro žáky s poruchami učení. V této době vznikly také 

při ZŠ Chotíkov dvě speciální třídy. 

 V porevoluční době působil ve funkci ředitele 

Miloslav Fait. Výraznou stopu v historii školy 

zanechala následující ředitelka Marie Mourečková. 

Zapsala se do srdcí dětí, rodičů i učitelů svým 

osobitým přístupem k výchově a vzdělávání nejenom 

na půdě školy, ale i mimo ni. Nezapomenutelnými jsou 

především tábory v Úterý a na Oblátku. 

 V letech 2000 až 2012 působila ve funkci 

ředitelky Ladislava Kuncová. Škola prošla 

rekonstrukcí i modernizací. Například byla osazena 

nová okna, byly vyměněny lavice ve třídách, 

vybudovalo se víceúčelové hřiště a koutek pro děti z 

mateřské školy. V této době byly čerpány dotace z 

projektů Evropské unie, které umožnily vybavení 

většiny tříd interaktivními tabulemi, počítači a 

dataprojektory. 

V roce 2012 nastoupila do funkce 

ředitelky školy Zuzana Houdková. Za rok jejího 

působení došlo k přebudování webových stránek za 

účelem informovanosti zákonných zástupců, žáků i 

široké veřejnosti. 

  



 
Budova školy, rok 2013 

 

Od 1. září 2013 byla spuštěna databáze Škola 

OnLine, která informuje zákonné zástupce 

bezprostředně o docházce, chování, probraném učivu 

a hodnocení dětí. K narušení plynulého průběhu 

školního roku 2012/2013 bylo vykradení školy v únoru 

2013. Na základě této události bylo demontováno 

stávající nevyhovující bezpečnostní zařízení a byl 

zaveden zabezpečovací systém odpovídající 

prostorám školy s napojením na pult centrální 

ochrany. V průběhu roku proběhla renovace a oprava 

malby a podlah v některých částech budovy, kabinety 

a třídy byly doplněny nábytkem, chodby vestavěnými 



skříněmi.  Byla renovována podlaha v tělocvičně. Z 

projektu EU - peníze školám a z obecních finančních 

prostředků byly pořízeny stolní počítače do tříd a 

počítačové učebny, notebooky pro pedagogy, nový 

server s kapacitou odpovídající požadavkům naší školy, 

bezdrátová síť, interaktivní tabule, dataprojektory a 

interaktivní učebnice.  

 V roce 2013 navštěvuje základní školu 190 žáků 

(z toho 11 žáků třídu pro žáky s lehkým mentálním 

postižením), mateřskou školu 41 dětí. Chod školy 

zajišťuje 30 pracovníků, z toho 14 pedagogů na 

základní škole, 4 pedagogové v mateřské škole, 4 

vychovatelky ve školní družině a 2 asistenti pedagoga.  

Budova školy dostala k 90. výročí hezký dárek, a 

to novou kupoli se schránkou, do které starosta obce 

Chotíkov Vítězslav Blažek a ředitelka školy Zuzana 

Houdková vložili odkaz budoucím generacím. Kromě 

jiného je součástí i hymna školy složená právě k 

příležitosti 90. výročí založení školy a poprvé bude 

veřejnosti zazpívána školním pěveckým sborem při 

slavnostním zahájení. Noty a text hymny jsou k 

dispozici na předposlední straně brožury. 

 A jaké jsou vize naší školy do budoucnosti? 

Obec Chotíkov nechala v minulosti zpracovat studii 

na výstavbu mateřské školy, tělocvičny a školní 

jídelny v areálu na adrese č.p. 173. V závěru roku 

2013 je plánován začátek výstavby budovy mateřské 

školky, od 1. září 2014 by měla být již v provozu. I 



budovu základní školy čekají v následujících letech 

stavební úpravy. Ty jsou plánovány do několika etap, 

jako první přijde na řadu modernizace vytápění. 

Stávající uhelná kotelna se odstaví a demontuje, 

bude nahrazena ekologičtějším zdrojem tepla. 

 

Doufáme, že se nám podařilo zachytit podstatné 

okamžiky historie školství v Chotíkově a při 

oslavách 90. výročí školy jste si příjemně 

zavzpomínali na školní léta. 

     

        kolektiv pracovníků 

 Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, 

        příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedagogický sbor, roky 2012 - 2013 

 
První řada zleva: Adéla Holzknechtová – asistentka učitele, Mgr. 

Pavlína Spoustová – vyučující matematiky a chemie, Mgr. Daniela 

Litvanová – vyučující II. S třídy, Mgr. Petra Pangrácová – vyučující 

I. třídy, Mgr. Renata Štěrbová – vyučující českého jazyka a 

dějepisu, PaedDr. Věra Juhová – vyučující anglického jazyka a 

hudební výchovy, Lenka Polívková – asistentka učitele 

Prostřední řada zleva: Mgr. Ivana Simetová – vyučující V. třídy, 

Jana Kotousová – asistentka učitele, Mgr. Silvie Kučerová – 

vyučující hudební výchovy, Mgr. Miloslava Pritzlová – zástupce 

ředitele, vyučující matematiky a chemie, Mgr. Marcela Všahová – 

vyučující IV. třídy, Mgr. Andrea Šípková – vyučující matematiky a 

zeměpisu, Mgr. Vladěna Šiková – vyučující českého jazyka a 

občanské výchovy 

Poslední řada zleva: Alena Poppová – vychovatelka školní družiny, 

Mgr. Lucie Bláhová – vyučující I. S třídy, Mgr. Zuzana Houdková – 

ředitelka školy, vyučující zeměpisu a tělesné výchovy, Mgr. Pavlína 

Langová – vyučující II. třídy, Mgr. Milada Mondeková – vyučující 

III. třídy 
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