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ÚVODEM
Vážení spoluobčané, bývalí i současní žáci, zaměstnanci a všichni příznivci
Základní školy v Tuchořicích,
mám velkou radost, že Vás mohu u příležitosti oslav 100. výročí založení české
školy v Tuchořicích, spolu se zaměstnanci a vedením školy, pozvat na slavnostní
setkání v září tohoto roku.
Příběh České obecné školy se začal psát 13. září 1921. Jak asi většina z Vás ví,
první českou školou v obci nebyla budova dnešní školy, krátce to byla provizorní
místnost na statku a poté to byl dnešní bytový dům č.p. 110. Velmi krátce zde
působil Karel Vitha, ještě v roce 1921 nastoupil Jaroslav Plaček, který ve
skromných podmínkách začal s výukou, během prvního školního roku školu
navštěvovalo 22 dětí. O to větší bylo nadšení lidí, kteří měli zájem na zkvalitnění
výuky a zlepšení podmínek českého školství v obci. Jmenovat musím zejména pana Jaroslava Plačka, který se stal
později nejdéle sloužícím ředitelem školy, končil v roce 1958, a myslím, že on měl asi největší podíl na vzniku
budovy dnešní školy. V roce 1924 bylo rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy, které bylo později přiděleno
č.p. 167. Stavba byla dokončena v roce 1927 a v tomto roce v ní poprvé zasedli do lavic žáci. Od října 1938 byla
škola na sedm let uzavřena.
Za 100 let prošlo školou v Tuchořicích mnoho žáků, kteří jistě vzpomínají na svá dětská léta prožitá ve školních
lavicích. Co všechno asi zažily a slyšely zdi této budovy? Všelijaká tajemství, sliby a různé radosti i starosti.
Zkusme si představit, kolik učitelů muselo vypsat a podepsat vysvědčení? Kolik žáků ukončilo tuto školu pátým
ročníkem a přešlo na jiné školy v okolí? A kolik z těchto žáků se rádo vrací, aby si vybavili své vzpomínky?
Tak a teď by se chtělo říci, tady končí historie a začíná současnost. Ale je to vůbec možné? Kde je včera a kde je
dnes? Každý z nás nese v sobě stopy své školy, svých spolužáků, svých učitelů. Ve škole učili a učí její dřívější žáci,
do školy chodí děti, a dokonce již i vnuci a pravnuci, dřívějších žáků.
Vraťme se k dnešní době. Základní škola byla v roce 2010 sloučena se školou mateřskou pod jeden právní subjekt.
Jsem přesvědčen, že zde máme dobrý kolektiv pedagogických a ostatních pracovníků, kteří se snaží, aby ze školy
vycházeli poctiví a slušní lidé. Práce je to nelehká, zejména v současné „covidové“ době. Vedení školy a
pedagogický sbor, se snaží využívat dotace a různé granty k vylepšení vybavení školy a zejména ke zkvalitnění
výuky na zdejší škole. Velmi dobrá a kvalitní je spolupráce s obcí, s hasiči a sportovci, za to patří velké
poděkování všem pracovníkům školy a školky, zejména paní ředitelce Mgr. Ivaně Zilcherové.
Přejme škole, učitelům a žákům, současným i budoucím, aby se jim dařilo a vedlo alespoň jak doposud a aby
každý z nich chodil do školy rád.
Závěrem mi dovolte, abych při příležitosti 100. výročí založení České školy v Tuchořicích všem bývalým i
současným pracovníkům školy, ředitelům i ředitelkám, kteří v této škole působili, poděkoval za vše, co pro tuto
školu, její žáky a pro obec udělali.
V roce 2011 jsem škole přál, aby se dožila svých stých narozenin při plném školním provozu s tím, že jsme zatím
stále ochotni pro udržení školy udělat vše možné a snad i nemožné. Jsem velmi rád, že se toho škola „ve zdraví“
dožila a věřím, že i překonala neúprosné statistiky s počtem žáků.
Ještě jednou Vás všechny zvu na oslavu v září tohoto roku a spolu se zaměstnanci základní školy a mateřské
školky se na Vás velmi těšíme.
Ladislav Kubiska, starosta obce
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Základní škola v Tuchořicích je sice malotřídní školou, která má spoustu výhod
především v přirozeném prostředí připomínající rodinné prostředí, ale vybavením se
bohatě vyrovná školám ve velkých městech. Další výhodou je, že starší děti často
pomáhají mladším, žáci různých věkových skupin se musí naučit vzájemně respektovat a
především malotřídka umožňuje individuálnější vzdělávání a výchovu.
Naším cílem je, aby se naše škola stala místem, které vytváří pro všechny své žáky, děti i
zaměstnance podnětné prostředí, v němž se jim dobře učí, pracuje a kam se rádi vracejí.
Chceme, aby děti měly možnost si spoustu věcí vyzkoušet, proto náš výchovný a
vzdělávací proces zaměřujeme nejen na polytechniku a environmentální výchovu, ale i na
vědu a techniku. Řídíme se heslem, že co si odzkouším, tomu lépe porozumím. Všichni
zaměstnanci se zúčastňují dalšího vzdělávání a v neposlední řadě chceme propojit rodiče s dětmi a veřejnost se
školou, tak při škole vznikla tvořivá dílna. Pro naše budoucí prvňáčky jsou během roku připraveny nadstavbové
aktivity, aby samotný vstup do ZŠ pro ně byl jednodušší. V neposlední řadě se v posledních letech rozšířila i
nabídka volnočasových aktivit pro děti, které je hojně využívají. Naší největší odměnou je radost a spokojenost
nejen žáků, ale i rodičů a přátel školy.
Velké poděkování patří zřizovateli, místním obyvatelům a spolkům za vždy ochotnou pomoc při našich
preventivních programech, aktivitách, činnostech a nejrůznějších akcích. Jsme rádi, že nám jsou stále nakloněni
a už teď se těšíme na další spolupráci.
Oslava 100 let českého školství v Tuchořicích má být především krásnou vzpomínkou na léta prožitá ve školních
lavicích. České školství má dlouholetou výbornou tradici. Učitel národů Jan Amos Komenský řekl: „Naši učitelé
nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Jsem přesvědčena, že v
Tuchořicích bylo mnoho učitelů a vychovatelů, kteří své žáky vedli svým vlastním příkladem, nacházeli v žácích
jejich klady a přednosti. Dokázali je vyzdvihnout a posunout tak, aby z nich v budoucnu byli slušní lidé.
Dokladem této skutečnosti jsou úspěšní, pracovití absolventi školy: vynikající řemeslníci, středoškoláci i
vysokoškoláci.
Z dokumentů školy vyplývá, že na absolventy tuchořické školy můžeme být právem hrdí. Všichni doufáme a
přejeme si, aby tuchořická škola i nadále vzkvétala a byla plná dětí a žáků minimálně dalších 100 let!
Mgr. Ivana Zilcherová, ředitelka školy
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ZAČÁTKY ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ V TUCHOŘICÍCH
28. říjen 1918 přinesl svobodu našim dětem. Ještě jen rok zůstaly „v přelejvárně“; od září 1919 chodí 4 děti Marie a Anna
Poděbradská, dcery kočího, a Eliška a Jan Dvořákovi, děti zahradníka zdejšího velkostatku, do školy v Markvarci a to do 1.
března 1920, kdy zřízena v Lipně samostatná česká zemská škola. Školu tu navštěvovalo 19 dítek a to: František Hrdlička,
František Malý, František Nohejl, Josef Pergler, Josef a Františka Vaníčkovi, František, Anna a Marie Poděbradských, Marie,
Karla, Františka a Růžena Hojkovy, Marie Makovcová, Anna Svobodová, Anna Hloušková, Ema a Marie Kovářovy, Tereza
Nedbalová a T. Vavroušková. (Jaroslav Plaček; školní kronika)
25. července 1921 byla výnosem č. 69.452 Ministerstva školství a národní osvěty (dále jen MŠaNO) povolena a
dnem 13. září 1921 skutečně otevřena škola, jejíž titul zněl Česká obecná škola v Tuchořicích.
Školním rokem 1921 – 1922 počíná vyučování na škole zdejší vůbec a to dne 13. září 1921. „Škola“ jsou vlastně čtyři holé zdi
učebny ze dvou místností utvořené. Tak vyučuje první správce školy Karel Vitha až do 30. září. Poněvadž pohoda dovoluje,

vyučuje na vycházkách a dětem i rodičům se to líbí. Německé učitelstvo větří v tom nebezpečí a tak německá škola, která, pokud
jsou pamětníci, na vycházku nevyšla, předhání se ve vycházkách se školou naší. (kronika školy)
Školní rok 1922-1923 začal dle plánu, tedy 1. září 1922, ale již v tu dobu bylo zřejmé, že do budoucna bude škola
vzhledem k narůstajícímu počtu žáků strádat nedostatkem místa. Roku 1921 zažádal správce školy o přidělení
pozemku na stavbu nové školní budovy. Vady umístění školy v č.p. 110 se projevovaly.
Ne vše však šlo těžko a pomalu; počet inventárních čísel z tohoto období dokazuje, že se MŠaNO příkladně
staralo o vybavení školy. Byly zakoupeny návěstní tabule, kamna do učebny, zasklená skříň; během druhého roku
existence školy pak desítky kusů učebních pomůcek v ceně 2 628 korun a školní potřeby za 3 700 korun určené
přímo dětem. V letech 1923 – 1924 povolilo MŠaNO nákup pomůcek v ceně 6 275,40 korun, další prostředky
věnovalo škole na zakoupení nářadí pro letní tělocvičnu.
Škola sama se snažila získat nějaký finanční obnos z dobrovolného vstupného na školní akce, kterých bylo
nespočet.
Klíčovou roli v historii školství v Tuchořicích sehrála vzácná návštěva 23. června 1923. Meziministerská komise, v
níž byli zastoupení Ing. V. Machaček, odb. rada min. veřejných prací, Dr. Karel Opatrný za MŠaNO, stavební
rada Ing. Jan Schuh a Dr. G. Villani za okresní politický úřad v Žatci, K. A. Polánek, okresní školní inspektor za
školní úřady a MUDr. František Hejzlar, okresní lékař. Komise zjistila nedostatky nynějšího umístění školy,
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uznala přidělený pozemek za vhodný pro novostavbu a rozhodla doporučit ji k provedení v roce 1924, aby mohla
být počínaje školním rokem 1924/1925 zahájena výuka v nové budově.
18. srpna 1925, po mnohých odkladech a intervencích, udělila Okresní politická správa v Žatci stavební povolení a
8. září 1925 došlo k vypsání stavby. Samotná práce na stavbě začala 12. dubna 1926. Tento datum, ačkoliv v tu dobu
na dotčeném místě ještě škola nestála, lze jistě označit za milník v dějinách českého školství v Tuchořicích.
Základní kámen nové budovy byl položen 27. dubna 1926.
Slavnostní otevření nové budovy se konalo 26. června 1927 a zúčastnila se ho řada význačných hostů. Po jejich
projevech následovalo veřejné cvičení celého okrsku sokolské župy Sladkovského a menšinových škol z Tuchořic,
Drahomyšle, Lipna a Lipence. Předvedly se úspěšně
také děti z mateřské školy.
Po skončení slavnosti byly zaslány pozdravné
telegramy prezidentu republiky T. G. Masarykovi,
ministrům financí, školství a veřejných prací a
Ústřední matici školské. Poděkování došlo z
kanceláře prezidenta republiky a od ministra
veřejných prací.
V prvním desetiletí existence školy se zdejší učitelé
rychle střídali. S výjimkou správce školy Jaroslava
Plačka, který je v historii tuchořické školy vůbec
nejdéle sloužícím učitelem i správcem, působili
ostatní v Tuchořicích většinou jen jeden rok nebo
jeho část a byli překládáni na různá místa
Československé republiky.
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ŘEDITELÉ ŠKOLY
Dekretem ministerstva školství a národní osvěty č. 71.153/21 ze dne 8. září 1921 byl ředitelem školy (správcem
školy) jmenován Karel Vitha, který tak 13. září 1921 nastoupil jako první správce české školy.
Narodil se ve Bosňanech v okrese Písek 9. ledna 1897, kde v letech 1902 až 1910 navštěvoval obecnou a
měšťanskou školu. V letech 1911 až 1914 studoval na učitelském ústavě v Českých Budějovicích. Roku 1915
odmaturoval. Po maturitě nastoupil vojenskou službu, kterou vykonával do roku 1920. Po jejím skončení
nastoupil na pětitřídní obecné škole v Miroticích, kde působil do 9. září 1921. Zkoušku učitelské způsobilosti
vykonal v dubnu 1921 v Českých Budějovicích u tamní zkušební komise. Výše uvedeným dekretem byl ustanoven
správcem tuchořické školy, ovšem z této pozice byl odvolán po čtrnácti dnech a na základě ministerského výnosu
přidělen obecné pětitřídní škole v Žatci.
Týmž výnosem byl na škole ustanoven nový správce školy Jaroslav Plaček, do té doby učitel ve Zbečně.
Vzpomínka Zdeňka Lehmana, vnuka dlouholetého ředitele školy Jaroslava Plačka:
Jaroslav Plaček se narodil 27. 4. 1893 v Šanově a jeho žena Anežka
Plačková 10. 9. 1898 v Kublově. Zajímavé je, že v občanském
průkaze z roku 1926 má otisk prstu. V současné době dochází ke
změnám občanských průkazů a otisk prstu bude opět jejich součástí.
Na fotce u školy v Tuchořicích je vyfocen s manželkou a vnukem
Vladimírem Lehmanem.
Jaroslav Plaček byl velký šprýmař, na kolegy učitele, zaměstnance,
žáky i kamarády v obci psal vtipné básně k různým příležitostem. Měl
nějaké chyby? Ano, hrozně se bál lékařů, nikdy nemarodil, dokonce
utíkal z nemocnice. Zemřel doma ve spánku.
U školy býval třešňový sad, Anežka Plačková za školou měla husy,
kachny a slepice, nechybělo ani prase. V dnešní školní družině měla
rodina Jaroslava Plačka obývací pokoj, v bývalém kabině školních
pomůcek byla koupelna, v čítárně ložnice, v kabinetě kuchyně. Dnešní
ředitelna byla kabinetem a společným zázemím školního sboru. Do
jídelny původně chodily děti do mateřské školy, pak v prostorách
působila první třída, kterou vždy učil Jaroslav Plaček.
Jaroslav Plaček měl dcery Anežku narozenou v roce 1918 a Věru,
která se narodila v roce 1921. Zdeněk a Vladimír Lehmanovi byli
synové Věry Plačkové, provdané za Vladimíra Lehmana narozeného
v roce 1914. Otec Jaroslava Plačka, Josef, začal éru učitelské rodiny.
Učil v Nasavrkách u Chrudimi s K. V. Raisem. Později se před
odchodem do důchodu přemístil do Nesuchyně. Věra Plačková
(Lehmanová), oba její synové Vladimír i Zdeněk i Anežka Plačková
(Jarolímková) byli učitelé. Syn Anežky, Josef Jarolímek vystudoval
režii.
V době okupace Jaroslav Plaček odešel do Kublova, kde začínal kdysi
učit a seznámil se s budoucí manželkou Anežkou. Po válce se vrátili společně s novými obyvateli Tuchořic. Z Kublova se
přistěhovali Jedličkovi a bydleli v kovárně. Josef Dubský, Josef Chomát, otec
Jaroslavy Janichové, a Jirásek bydleli v ulici pod domem Poděbradských. Josef Kučera
bydlel ve statku, který je už zbouraný (v místech dnešních bytovek), Antonín Šlepr žil
v blízkosti Jednoty, Antonín Chrz bydlí nad truhlárnou pana Kvardy.
K důležitým provozním zaměstnancům patřily školnice, které vždy na škole tvořily
zázemí dětem i všem zaměstnancům školy. Patřily mezi ně: paní Kuklová a Ema
Pachmanová, Hana Janichová, Martina Stambrechtová. Dalšími důležitými osobami
byli topiči, kteří se starali o teplo v období topné sezóny. Byli to: Ema Pachmanová,
Josef Jedlička, Bronislav Nosek, Hana Janichová, Josef Polcar, Marta Janichová,
Jaroslav Štieber, Vlastimil Andrt, Josef Halgaš a Vladislav Poděbradský, který ve škole
topí stále.
Zdeněk Lehman vzpomínal i na dobu, kdy v Tuchořicích byl ředitelem Pavel Dovala v
letech 1969–1985. Oba byli velcí sportovci, proto Zdeněk Lehman vypomáhal na
sportovních aktivitách školy. V této době se na stráni Třešňovka za obcí pořádalo malé
Saporo (olympiáda pro žáky v běhu na běžkách). Během předávání instrukcí byli žáci
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poučeni o pravidlech předjíždění. Po vyslovení „volná stopa“ závodník jedoucí vpředu musí uvolnit dráhu. Což někteří
závodníci nerespektovali a konkrétně závodník Kája Lebeda, který jel první, nechtěl pustit Míru Poděbradského, který
několikrát marně křičel „volná stopa“ a Kája mu odpověděl: „Pﬀ, teď to bude z kopce a zase ti ujedu!!“
Podotýkám, že běžky a boty zakoupené ředitelem Dovalou jsou stále v majetku školy!
Další ředitelé:
V roce 1958 převzal vedení školy Karel Novák, který zde působil až do roku 1969. Jeho hlavní zásluhou bylo
vedení dětí ke sportu.
Jeho nástupcem se stal Pavel Dovala, který pokračoval v rozvoji sportu v obci a sport se stal plnohodnotnou
součástí školního života. Žáci se pravidelně účastnili lehkoatletických závodů, pořádaly se tělovýchovné
akademie. Na škole působil až do roku 1985.
V roce 1985 Pavla Dovalu vystřídal Miroslav Čížek, který na tuchořické škole působil pouhé čtyři roky.
V roce 1989 nastoupila do vedení Mgr. Jindřiška Rybáková, která zde působila dlouhých 18 let. Pod vedením nové
ředitelky se škola rozvíjela jak po materiální stránce, tak v oblasti plnění výchovně vzdělávacích cílů a v péči o
volný čas. Zdárně se také rozvíjelo okolí školy. Byl založen výtvarný kroužek, který funguje dosud . V roce 2007
odešla do důchodu a na její místo nastoupil Mgr. Karel Folber.
Pan ředitel, působil na škole pouhé čtyři roky. Zasloužil se o rozvoj školy převážně v oblasti počítačových
technologií a propagaci školy. Za jeho působení vznikl ve škole školní časopis „Tuchožáček“, který ale s jeho
odchodem zanikl. V roce 2011 se rozhodl rozvíjet svou pedagogickou činnost na základní škole v Rakovníku.
Výběrovým řízením byla na jeho místo vybrána Mgr. Lenka Řapková, která zde působila až do roku 2016. Poté
odešla pracovat do Holedeče. Na její místo byla vybrána Mgr. Ivana Zilcherová, která zde působí až doposud.
V průběhu let se škola měnila, tak jako se měnilo i vedení školy. Během 100 let od založení školy zde působilo
devět ředitelů, díky kterým se naše škola měnila k lepšímu. Každý ředitel zanechal svůj otisk v historii školy.

Jindřiška Rybáková, Pavel Dovala, Karel Folber, Lenka Řapková
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VZPOMÍNÁNÍ BÝVALÝCH ŽÁKŮ
Jako další nám své výpovědi poskytli v rozhovoru tehdejší žáci školy. Konkrétně Eva Obermajerová, rozená
Kubisková, její bratr Ladislav Kubiska, nynější starosta obce a Miroslav Jedlička. V rozhovoru nám poskytla
informace také Stanislava Pilařová, která působila jako ředitelka mateřské školy do doby před sloučením se
základní školou. Všechny tyto zmíněné rozhovory byly natáčeny na video. Na finální podobu se můžete těšit v
týdnu otevřených dveří. Právě v tyto dny bude promítáno ve škole, kam se můžete přijít osobně podívat,
prohlédnout si prostory školy, jak se celé prostředí změnilo a zavzpomínat. Například si můžete prolistovat
kroniky školy, které zde budou vystavené a vrátit se tak v čase do svých vzpomínek.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola v Tuchořicích byla založena v roce 1927. Byla to škola česká. Byla umístěna v nově postavené
budově obecné školy.
První učitelkou byla Anna Svobodová, která později učila v Žatci. Za okupace byla mateřská škola uzavřena. V
září 1945 byla znovu otevřena. V roce 1948, kdy se obecná škola rozšířila na trojtřídní, byla přemístěna do budovy
pošty a potom do budovy místního
národního výboru. 15. srpna 1958
byla opět jednotřídní a byla
přemístěna do budovy jeslí, které se
v této době uzavřely. Provoz byl
celodenní s hodinovou polední
přestávkou, kdy děti odcházely
domů na oběd, protože ve škole
nebylo stravování.
Školu navštěvovaly děti od 2 do 6
let. Personální obsazení bylo dlouhá
léta stejné. Ředitelkou byla Eva
Kubisková, učitelkou byla Eva
Slachová a školnicí Ema Beránková.
Ve školním roce 1961/62 se otevřela
školní jídelna a tím bylo zahájeno
stravování dětí. V 70. letech výrazně
stoupl počet přihlášených dětí.
Stejně jako nyní se pořádaly oslavy
MDŽ a vánoční besídky pro rodiče,
vystoupení pro veřejnost a výstavy výtvarných prací dětí. Spolupráce probíhala se ZDŠ a SRPŠ. Vzájemná
spolupráce mezi Liběšicemi, Lipnem a Tuchořicemi probíhala od 80. let a funguje dodnes. Do funkce ředitelky
byla v roce 1986 jmenována Stanislava Pilařová, která tu byla až do roku 2011.
V letech 1982/83 byla v prostorách zahrady ZŠ zahájena výstavba nynější budovy mateřské školy. Provoz byl
zahájen v roce 1986.
Rok 2017/18 byl bohatý na úspěchy dětí, které se zúčastnily několika výtvarných soutěží. Hlavním prostředkem
výchovy je hra. Školní vzdělávací program vychází z potřeb dětí, aby byly šťastné a spokojené. Nabídka všech
vzdělávacích činností je upravena věku a individuálním zvláštnostem dětí. Mateřská škola úzce spolupracuje se
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ZŠ, ale také s OÚ Tuchořice, se SRPŠ, s dalšími místními lidmi, také s Domovem dětí a mládeže v Žatci a
okolními školami. Pro práci s nejmenšími dětmi nastoupila chůva. Pro budoucí prvňáčky vznikly nadstavbové
aktivity jako anglický jazyk a barevná školička. Pro děti jsou připravovány nejrůznější akce, projektové dny a
výlety. K vzájemnému propojení veřejnosti a školy došlo ke vzniku tvořivé dílny. Také došlo postupně k
rekonstrukci budovy a zázemí až do nynější podoby. Upravilo se zázemí pro zaměstnance, dovybavila se školní
kuchyně, ve třídě i v herně se zakoupil moderní nábytek a došlo k celkové úpravě interiéru i exteriéru školy.
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SPOJENÍ ŠKOL
Školy Základní škola i Mateřská škola byly vždy samostatným subjektem, ale 1.8.2010 došlo ke sloučení v jeden
právní subjekt. Ředitelem se stal Mgr. Karel Folber. Ředitelka Mateřské školy v Tuchořicích, Stanislava Pilařová,
odešla do důchodu. V současnosti nese škola název Základní škola a Mateřská škola Tuchořice.
Sloučení obou škol přineslo spoustu pozitiv nejen pro zaměstnance, ale především pro děti a žáky. Spolupracují
na nejrůznějších projektech, akcích, preventivních programech. Pokračují v tradici spolupráce s okolními školami
jako je vybíjená nebo mezinárodní den dětí.

MODERNIZACE ŠKOLY
V průběhu let se škola měnila tak, jako se měnilo i vedení školy. V posledních letech proběhla rekonstrukce
interiéru i exteriéru, zahradní úpravy, výstavba multifunkčního hřiště a modernizace kuchyně. V současné době
dochází k modernizaci školních zahrad a pozemků, přístřešků, výstavbě bezbariérového přístupu, multifunkční
učebny, parkoviště a mnoho dalšího.
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LOGO ŠKOLY
Během měsíce září 2017 byla vyhlášena soutěž o nové logo školy ředitelkou školy:

Soutěže o nové logo se zúčastnili prarodiče, rodiče i přátelé školy, včetně dětí a žáků. Dne 20. ledna 2017 se sešla
komise ve složení: Alena Gruntová, Lucie Rendlová a Martina Stambrechtová. Komise vyhodnotila návrhy všech
účastníků soutěže. Logo školy mělo symbolizovat rodinnou atmosféru školy, propojenost mateřské a základní
školy. Na prvním místě skončily Eliška Novotná a Sára Říhová, které namalovaly dětské postavičky symbolizující
děti a žáky škol. Na druhém místě se umístil motiv kočičky, která navštěvuje venkovní prostory a symbolizuje
hravost nejen dětí ale i žáků školy. Kočičku ztvárnila Anna Plucnarová. Budovu školy namalovala Lucie Průchová,
která obsadila 3. místo v soutěži. (Budova loga). Vyhlášení vítězů proběhlo ve spolupráci se SRPŠ na dětském
karnevalu, dne 4. 2. 2018 v Hospůdce U Jožana.
Finální podobu loga dotvořila Alena Gruntová. Digitální černobílou podobu loga vytvořila Veronika Walterová,
která je autorkou triček s logem školy. Žáci školy ve spolupráci s učitelkou Janou Bělohoubkovou logo přenesli
na školní vlajku. Trika žáci poprvé použili na turnaji ve vybíjené Starosty obce Tuchořice, dne 15. června 2018, kde
se objevila poprvé školní vlajka.
V červnu bylo vyrobeno razítko s logem školy. Od 1. září 2018 žáci školy logo mají na žákovských knížkách. V
roce 2020 došlo k úpravě webových stránek a firma Galileo Corporation s.r.o. vytvořila barevnou grafickou
podobu loga.

Jak vznikalo logo školy:
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ROZHOVOR SE SOUČASNÝMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Dalšími, kdo nám poskytli rozhovor, byli stávající zaměstnanci školy. Anna Poděbradská pracuje jako školní
asistentka a o práci ve škole v Tuchořicích řekla: „Ve škole jsem moc spokojená. Mám ráda práci s dětmi i když je
to náročná práce na psychiku. Člověk se musí řídit srdcem, jinak nemůže tuto práci vykonávat. Myslím, že jsem
se tady našla, i když je to úplně jiný obor, který mám vystudovaný.“ Dále také uvedla, že práce v malotřídní škole
je pro ni: „taková větší rodina a to se mi líbí.“
Práci v malotřídní škole vidí velice podobně také učitelka z mateřské školy Alena Likešová. „Práce v malotřídní
škole, je pro mě téměř rodinným prostředím. Navíc se nacházíme v krásném prostředí v blízkosti lesů a krásné
přírody, která nám umožňuje její další využití například při environmentální výchově.“ Co se týče změn uvedla:
„K výrazné změně především v exteriéru a interiéru. Založili jsme kreativní dílničku pro rodiče s dětmi, rozšířila
se nabídka nejrůznějších kroužků pro děti a rozšířili jsme spolupráci s dalšími organizacemi.“ A jak podle ní
probíhaly přípravy oslav 100 výročí české školy v Tuchořicích? „Několik měsíců jsme se probírali nejrůznějšími
fotkami a kronikami, abychom vytvořili lapbooky a almanach školy. Každý z nás se nějakým dílem podílel a podílí
na tom, aby oslava 100 let školy byla hlavně krásnou vzpomínkou a krásně stráveným příjemným dnem při
návštěvě naší školy.“
Kolegyně učitelky Aleny učitelka Libuše Janovská ve škole pracuje od roku 1999. Pamatuje si tedy nepřeberné
množství informací. O změnách hovoří takto: „Za dobu mého působení se změnilo několik ředitelů. Obě školy
byly samostatné subjekty a před 10 lety došlo ke sloučení. Spolupráce mezi školami se prohloubila a v mnohém
vylepšila, ať to byla modernizace prostředí, tak i vybavení. V současné době se předělává školní zahrada, kde
budou nové prvky, které mohou děti využít nejen ke hře a odpočinku, ale i k výuce. Celý prostor školní zahrady
se propojil v jeden celek a mohou ho využívat děti z MŠ i ZŠ.“
Jak již bylo zmíněno, mateřská škola byla sloučena se základní školou. Ředitelkou celého zařízení je Ivana
Zilcherová. Ředitelka o přípravách oslav stého výročí školy: „Přípravy na oslavu 100 let české školy probíhaly
prakticky rok. Intenzivně od dubna 2021. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na oslavách podíleli.“ Práci v
malotřídní škole si velmi pochvaluje: „Možnost individuálního přístupu ke každému dítěti i žákovi, malý počet
žáků ve třídách, určitě velkou výhodou je, že se znají děti i jejich rodiče v obci.“ Do budoucna škole přeje jen to
nejlepší: „Přeji škole, jejím žákům a rodičům, učitelům, paním kuchařkám, paní uklízečce, aby i nadále mohli být
na školu hrdí a nadále v ní nacházeli prostor pro výchovu a vzdělání.“
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Základní škola se skládá z pěti ročníků, které jsou rozděleny do tří tříd. První ročník vyučuje ředitelka
Zilcherová. Druhou třídu vyučuje učitelka Barbora Josefína Duchoňová. O práci ve škole v Tuchořicích říká:
„práce v malotřídní škole je velmi krásná. Líbí se mi malý a rodinný kolektiv, jak kolegyň, tak i žáků a jejich
rodičů.“ Před odchodem na mateřskou dovolenou škole popřála do budoucna jen to nejlepší: „Přeji škole
minimálně dalších sto let. Přeji, aby ve škole pracovali vždy tak pracovití a obětaví lidé, jako v ní pracují nyní.“
Třetí třídu vede učitelka Anna Pilařová. Anna Pilařová je místní, od mala v Tuchořicích vyrůstala. Její babička
Stanislava Pilařová, se kterou byl natočen video rozhovor, vedla mateřskou školu před jejím sloučením se základní
školou. Učitelka Pilařová shledává výhodou na práci v malotřídní škole to, že pracuje v malém kolektivu, o němž
mluví takto: „Máme skvělý kolektiv. Velmi si cením vzájemné spolupráce a velké opory sobě navzájem.“ Práci ve
škole má velmi ráda: „Tuhle práci mám velice ráda z důvodu rodinného zázemí, ale také si cením různorodosti a
pestrosti práce, každý den je něčím výjimečný.“
Nedílnou součástí naší školy jsou také zaměstnanci, kteří nespadají mezi pedagogické pracovníky, ale mezi
provozní zaměstnance. Právě bez nich by se chod školy neobešel. Naše školnice a uklízečka Martina
Stambrechtová dodává škole domácího ducha. Zaměstnancům, rodičům, návštěvníkům, a především dětem a
rodičům připravuje velmi přívětivé prostředí a stará se o to, aby byli všichni ve škole spokojení a aby se v ní
všichni cítili dobře. A to se jí daří. Práci ve škole hodnotí velmi stručně, ale jasně: „Celý areál školy je velice hezký
a dětský úsměv pohladí duši a srdce.“ Na druhou stranu o svých kolegyních hovoří takto: „S kolegyněmi si
vycházíme vstříc a chováme se k sobě velice slušně a kamarádsky.“
Školní kuchyně vaří pro děti z mateřské školy a pro žáky ze základní školy. Nicméně nedílnou součástí školní
jídelny je vaření pro veřejnost. Konkrétně pro místní obyvatele. Srdcem kuchyně v Tuchořicích je kuchařka
Irena Polcarová, která svou práci hodnotí takto: „Práce ve škole pro mě znamená to, že stále vidím nové malé
tváře a já si připadám mladá. Těší mě zájem dětí, kteří mě rádi vidí, přestože nejsem učitelka.“ Dále nám také
řekla: „Jsme spokojené, když jsou prázdné talíře.“
Pravou rukou kuchařky Ireny je Dominika Špičková. Jako největší výhodu na práci v malotřídní škole shledává:
„je to téměř rodinná škola, kde se všichni známe jak s rodiči, tak s dětmi. Dále jsme malý kolektiv a vycházíme si
v čemkoliv vstříc.“
Irena Štejnarová, vedoucí školní jídelny, mluví o změnách ve škole takto: „Jelikož zde pracuji už 16 let, tak se
změnilo hodně. Modernizovalo se ve škole, školce, kuchyni a také okolí školy prošlo zásadní proměnou.“ Dále
také škole a nastávajícímu školnímu roku popřála: „Pro nastávající školní rok si přeji, aby se k nám do školy děti
těšily a přišlo jich co nejvíc.“

- 17
! -

SPOLUPRÁCE ZŠ, MŠ A ŠD TUCHOŘICE
• Tvořílek
Tvořivá dílna vznikla v rámci komunitního centra pro děti, žáky, jejich rodiče a prarodiče. Cílem projektu je
začlenit širokou veřejnost do aktivit škol. Na tvořivé dílně pod vedením Aleny Likešové, která probíhá jednou do
měsíce v prostorách školy, vznikají tematicky zaměřené výrobky dle daného období.
• Barevná školička
Ve spolupráci mezi mateřskou a základní školou vznikla v roce 2017 Barevná školička.
Cílem projektu je seznámení dětí předškolního věku s prostředím základní školy. Rozvíjí u
dětí důležité schopnosti pro vstup do základní školy.
• Svatý Martin
Každoročně se opakující projekt připomíná dětem a žákům tradici svatého Martina. Na přípravě se podílí rodiče
i prarodiče pečením slavnostních svatomartinských rohlíčků, na kterých si závěrem akce všichni společně
pochutnají. Zároveň si děti a žáci připomínají zvyky a tradice interaktivní formou.
• Adventní čas
Před každým adventním časem se děti, žáci a dospělí tradičně podílejí na akci rozsvícení vánočních stromů v
Tuchořicích, pořádaných Obcí Tuchořice a Domovem „Bez zámků“. V průběhu let se konaly školní akademie na
sále v Hospůdce U Jožana kde si děti a žáci se svými učitelkami připravili recitační, pěvecká a taneční vystoupení,
která prezentovali svým rodičům, prarodičům a přátelům školy.
• Vánoční a velikonoční dílny
Každým rokem se uskutečňují vánoční a velikonoční dílny ve spolupráci s obyvateli obce, kteří předávají
zkušenosti svého řemeslnického umu dětem a žákům. Výrobky z pedigu, keramiky, proutí, těsta, sušených
rostlin a dalších přírodních materiálů, které si na dílnách vytvořili společně se svými rodiči i prarodiči si poté
odnášejí domů nebo je vystaví ve školách a jejich okolí.
• Celé Česko čte dětem
V rámci tohoto projektu se spojili starší žáci školy, kteří předčítali dětem z mateřské školy před usnutím pohádky
místo paní učitelky. Do projektu se zapojili i rodiče, přičemž maminky předčítaly dětem i žákům v mateřské
škole a školní družině.
Během školního roku 2020/2021 žáci vyšších ročníků psali své představy o škole, které prošla jedním stoletím.
Žáci si prohlíželi staré fotografie, podle kterých pak psali své slohové práce:
Škola před 100 lety
Nevypadala jako dnes, byla stará, nehezká. Když postavili novou, krása!!! Škola existuje ještě teď. Chodím do ní. Dřív jsem
chodil do Žatce, nelíbilo se mi tam, proto jsem odešel do Tuchořic.
Bylo nebylo…
Jednoho dne se stavěla škola. Bylo v ní hodně žáků, kteří chodili až do deváté třídy. Žáci neměli učebnice, jako máme dnes. Taky
neměli topení a museli si topit v kamnech.
Zvláštní škola v Tuchořicích
Byla jedna škola a ta se postavila před 100 lety. Zvláštní je proto, že je naše. Teď se dostanu k tomu hlavnímu, nebyl v ní tak
pěkný nábytek jako dnes. Učilo se v malých místnostech, vím to. Chodila jsem tam.
Jiná škola, jiná doba
Ve školách se učilo více dětí než teď. Děti se učily pouze čtení, psaní a počítání, historii a na tělocvik chodily ven. Ve třídách se
topilo uhlím nebo dřevem. Neměly pera jako máme dnes. Psaly redisperem, které namáčely do inkoustu. Děti byly přátelské,
více si pomáhaly. Měly mezi sebou krásné vztahy, tak jak to má být.
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Stará škola
Škola byla stará. Děti nosily jednobarevné oblečení. Je sice podobná, ale jsou v ní jiné děti. Tenkrát ve škole nebyly trofeje ze
soutěží. Vše bylo jednodušší, bez obrázků a barev.
Ředitelka školy vyhlásila soutěž „Nejhezčí obrázek školy“. Soutěž vyhrála žákyně prvního ročníku Magdalena
Špičková.

Další práce žáků:
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Kolektivní práce žáků během projektového dne
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VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ POSTOLOPRTY POSKYTUJE
VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A ZŠ TUCHOŘICE
Výuka probíhá každý týden ve 2 vyučovacích hodinách v dobře vybavené učebně, která
má i svou vlastní keramickou pec.
Cílem je pěstování vztahu k umění, sebepoznání, vytváření kladného vztahu k přírodě, k
lidem a k životu. Důležitá při tvorbě je cesta, ne výsledek.
Výtvarná tvorba je složena z plošné tvorby, prostorové tvorby, z objektové a akční tvorby a
z výtvarné kultury, která je zastoupena v celé výuce.
Rádi Vás seznámíme s výsledky naší práce prostřednictvím účastí na soutěžích, s akční tvorbou, pozveme Vás na
naše výstavy a podíváte se s námi do galerie a ateliéru.
1. Účast na soutěžích
2013 – Alšova země (výtvarná soutěž vyhlášená katedrou VVV PedF UK v Praze)
Diplom obdrželi – Michaela Chrzová, Jakub Musil a Marie Horváthová
2015 – 670. výročí Svatovítské katedrály v Praze (soutěž vyhlášena hnutím „Na vlastních nohou – Stonožka“)
Diplom získala Kristýna Šírová za grafiku zvonu Zikmund. Práce byla vystavena v Anežském klášteře.
2016 – Věda, která léčí (výtvarná soutěž vyhlášena hnutím „Na vlastních nohou – Stonožka“)
Diplom získal Petr Koukal a jeho práce byla vystavena v Západočeské univerzitě v Plzni
2018 – Projekt Afrika (pořádaný Městskou knihovnou Louny)
Ocenění za loutku Masaje získala Sára Říhová
8. ročník výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás (pořádaný Správou národního parku Podyjí). Téma „Les ve
fantazii“.
Diplom za 1. místo získal Kryštof Lysuk
XIII. ročník Cesty dvou bratří (pořádaný Organizačním výborem dobré vůle Velehrad)
Pamětní list za 7. místo získal Kamil Lysuk
2. Akční tvorba
Slámování na statku Pohoda ve Skupicích
Této akci předcházela činnost ve škole a to muchlání, tvarování a svazování voňavého sena. Na statku jsme si
museli navzájem pomáhat, figury a zvířata byla mnohem větší a se slámou se pracovalo hůře.
Masopust
společné setkání s maskami z lounské knihovny. Opět příprava ve škole. Žáci hledali, co vše patří k veselému,
barevnému svátku. Malovali jsme masopustní dobroty, tvarovali z kartonů klibnu, tradiční masopustní masky a
funkční vozembouch. Pak následovala cesta do Loun do opravdového průvodu.
Návštěva zámku Líčkov
První veliký dojem byla barokní brána a následovalo nádvoří se zámkem. Po seznámení s objektem
prostřednictvím p. průvodkyně jsme začali se svou tvorbou – vyhledávání zajímavých detailů pro kresbu a
vytváření zajímavých sousoší podle vlastní fantazie.
Návštěva zámku Stekník
Vstupem na krásné a prostorné nádvoří, prohlídkou kaple jsme se společně s p. kastelánkou vydali do slibované
italské terasovité zahrady. Přímo stvořené pro naše záměry – doplnění prostor o záhadné postavy, vyzkoušeli jsme
všechna schodiště a kreslili.
3. Výstavy
Naše největší výstava byla v divadle J. Vrchlického v Lounech, které nám poskytlo důstojné místo pro Baroko.
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Po roce usilovné práce a seznámení s prvky baroka, jsme pomocí různých technik, plošných i prostorových prací,
předstoupili před veřejnost.
Tato výstava putovala ještě na další místo do Galerie Vojtěcha Preissiga ve Světci u Bíliny.
Výstava Skřítci si našla své místo i za hranicemi v Německu. V nově rekonstruovaném muzeu v Ambrossgutu.
Skřítci v podobě loutky se představili se svými tvůrci ještě v Galerii u Kozorožce na Peruci.
4. Galerie a atelier
V úvodu byla zmínka o výtvarné kultuře, která nabízí prožitky, hledání inspirací, seznamování s historií, chápání
výtvarného umění, vnáší získané poznatky do své tvorby.
Žáci objevují nové prostory, sloužící k prezentaci uměleckého díla. My jsme navštívili Galerii města Louny, kde
právě probíhala výstava lounského výtvarníka pana Václava Jíry. Naším průvodcem byl sám autor, který zajímavě a
velice ochotně popisoval své strojky které uváděl do pohybu.
Do jeho ateliéru jsme byli pozváni později, kromě jeho mobilních strojků jsme mohli vidět i jeho malby.

SPOLUPRÁCE KOMUNITNÍHO CENTRA ŠKOLY S
OSTATNÍMI ORGANIZACEMI
Základní škola a Mateřská škola Tuchořice spolupracuje s mnoha místními organizacemi nebo organizacemi v
okolí.
Obec Tuchořice – Velkou oporou pro školu je právě Obec Tuchořice. Veškeré akce, které škola pořádá jsou
podpořeny obcí, jako například rozloučení s předškoláky, páťáky, vítání prvňáčků, ale také školní akademie. Již
tradicí je vystoupení dětí a žáků na akci MDŽ pořádanou Obcí Tuchořice. Na mnoha akcích školy se také
podílejí zaměstnanci obce a pan starosta.
SDH Tuchořice – V průběhu let škola stále spolupracuje s hasiči, kteří jsou často součástí akcí . Hasiči si pro
děti a žáky připravují besedy, ukázky techniky, a také aut. Několikrát měli žáci možnost navštívit hasičárnu a
prohlédnout si zázemí hasičů. Hasiči vypomáhají s organizací dětských dnů, kdy pro děti a žáky připravují
tradiční vuřty, ale také zajistí zábavu formou pěny, na kterou se všechny děti vždy těší. Díky hasičům měly děti
zajištěný odvoz na výlety během prázdninové školní družiny, ale také na další akce školy.
SRPŠ Tuchořice – Díky SRPŠ je realizováno mnoho akcí pro děti a žáky školy. Již pravidelně se podílí na
akcích: Drakiáda, která byla nahrazena akcí „Babí léto“ formou zahradní slavnosti, Halloweenský průvod,
Mikulášská nadílka, a také realizaci dětských dnů. SRPŠ také podporuje výlety, exkurze a školu v přírodě.
Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Již řadu let je nastavena spolupráce mezi Základní a mateřskou školou a
Domovem „Bez zámků“ Tuchořice. Děti a žáci školy vystupují na jejich kulturních akcích jako jsou maškarní
plesy, rozsvícení vánočního stromečku nebo také na Festivalu „Bez zámků“. Žáci se zapojují do sportovních
činností během Dnů sportovních her. Školní družina pravidelně navštěvuje malou ZOO, která je součástí
zámečku a venčí pejsky v prostorách zahrady.
Knihovna – pravidelně spolupracuje s místní knihovnou a knihovnou v Lounech. Tato spolupráce je
provázána. Díky těmto knihovnám mohou žáci navštívit besedy s autory, pasování prvňáčků na čtenáře, ale také
navštěvovat knihovny samotné, kde mají možnosti si knížky vypůjčit. Žáci pravidelně se školní družinou
navštěvují ve volnočasových aktivitách knihovnu a využívají možnosti výpůjčky knih.
Honební společenstvo Liběšice – Líčkov – Dlouholetou spolupráci má škola s místními myslivci. Myslivci
připravují pro žáky a děti přednášky, které probíhají v přírodě, kdy s myslivci žáci diskutují a besedují o
správném chování v lese. Myslivci mají pro žáky vždy připravenou ukázku výcviku psů a také něco k historii a
tradicím myslivosti.
Tvořílek vznikal jako jedna z forem komunitního centra školy, který měl za cíl stmelování obyvatel obce a
přilehlých vesnic, kde se setkávají rodiče, prarodiče, děti, žáci a přátelé školy. Při tomto setkávání v prostorách
školy si vždy vyrobí maličkost, dekoraci dle tematického zaměření.
Spolupráce s místními obyvateli Tuchořic – V průběhu let škola spolupracuje s mnoha obyvateli Tuchořic,
kteří měli co předat našim dětem a žákům. Díky tomu mohou děti i žáci poznávat tradice a řemesla. Během let
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se děti a žáci měli možnost podívat na práci P. Hrdličky, který má v Tuchořicích autoservis, na práci v truhlářské
dílně, kterou má místní obyvatel J. Kvarda. Další zajímavou besedu si pro žáky připravil L. Zilcher, který žákům
ukázal různé druhy nožů, jak se nože mohou vyrábět, ale také, jak s nimi správně a bezpečně zacházet a k čemu
mohou být potřebné. Při pořádání Vánočních a Velikonočních dílen se zapojilo mnoho obyvatel obce, kteří si pro
dětí a žáky připravili výrobu různých dekorací, například J. Daňková učila výrobu proutěných předmětů z pedigu,
K. Janzová a M. Kvardová tvořili s dětmi a žáky tematicky zaměřené dekorace, výrobu náušnic a dekorací z
drátku a korálků, pan M. Jedlička učil, jak správně plést pomlázku z proutí, s panem L. Zilcherem si žáci školy
zkusili, jak vázat knihu. Navštívili nás i obyvatelé z okolí Tuchořic a ti dětem a žákům ukázali: jak vyrábět mýdla a
svíčky ukázala V. Walterová, L. Klíma dětem a žákům předvedl, jak se cvičí psi na závody se psím spřežením,
studenti DAMU přijeli do školy s ukázkou loutkové divadelní hry, kterou napsala E. Říhová.
Tímto bychom všem, kteří se podíleli na spolupráci se ZŠ a MŠ Tuchořice chtěli srdečně poděkovat. Těšíme se
na další spolupráci do budoucna.
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PROJEKTY A GRANTY
Škola se v průběhu let zapojovala do mnoha projektů, grantů:
• „Lépe, rychleji a efektivně“ OPVK a ESF, projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách.
• „Škola pro všechny“ ve spolupráci s PF UJEP Ústí nad Labem a organizací Člověk v tísni, díky projektu ve
škole vznikla pracovní pozice koordinátor inkluzivního vzdělávání, metodika, jak pracovat s dětmi a žáky
ohroženými školním neúspěchem.
• „Šablony I. pro základní školu a mateřskou školu Tuchořice“, dotace z MŠMT a ESF, registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004279. Byly hrazeny pomůcky pro práci s žáky a dětmi, pracovní pozice chůvy
pro dvouleté děti v MŠ, čtenářské dílny, doučování, tandemová výuka pro učitele, sdílení zkušeností s ostatními
školami v okolí.
• „Šablony II. pro základní školu a mateřskou školu Tuchořice“, dotace z MŠMT a ESF, registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012060. Z finanční podpory čtenářské pregramotnosti a gramotnosti na MŠ a ZŠ,
pozice chůvy v MŠ pro dvouleté děti, školní asistent pro práci s ohroženými žáky školy školním neúspěchem,
exkurze mimo MŠ a ŠD, nákup notebooků pro ZŠ a ŠD, kroužek ICT ve ŠD, tandemová výuka a sdílení učitelů
z podobných škol.
• „Šablony III. pro základní školu a mateřskou školu Tuchořice“, dotace z MŠMT a ESF, registrační
číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019397. Z projektu je financována pozice školního asistenta pedagoga pro ZŠ
a MŠ, projektové dny ve výuce v MŠ a ZŠ zaměřené na environmentální výuku a polytechnickou výuku,
doučování a tandemovou výuku.
• MŠMT pravidelně vyhlašovala projekty zaměřené na „Podporu výuky plavání v základních školách“, ZŠ a
MŠ Tuchořice se pravidelně do jednotlivých etap přihlašovala a získávala pravidelné dotace.
• Obec Tuchořice podpořila projekt školy zaměřený na podporu vztahů mezi prarodiči, rodiči, dětmi a žáky
školy během pravidelných setkávání na tvořivých dílnách, aktivitách pro rozvoj komunitního centra školy.
• „Učíme se přírodě při ZŠ Tuchořice“, Akceptační číslo: 1190700395, Předmětem projektu je úprava
stávající zahrady základní školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat
žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o lesní dendrofón a expozici
dřeva, geoexpozici, pocitový a balanční chodník a bludiště. Součástí budou také vyvýšené záhony, mlhoviště a
přístřešek, dokončeno v srpnu 2021.
• „Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice" s registračním číslem CZ.
06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012420, který je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Předpokládané dokončení projektu je v roce 2021. Cílem projektu je vybudování multifunkční učebny za
účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích cizí jazyky, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Součástí projektu je vybudování
bezbariérového sociálního zázemí.
• „Otevřená škola všem“ projekt získaný z MAS Vladař o.p.s. s podporou Ústeckého kraje pod číslem 2019/
ÚK/1/9 zajistila podporu komunitního centra školy, včetně dalších volnočasových aktivit pro obyvatele obce,
děti, žáky školy a jejich rodiče a prarodiče.
• ZŠ a MŠ spolupracuje s MAP Žatec ve spolupráci s MAS Vladař o.p.s, který nám zapůjčil VR brýle, sadu
kameramana, což napomohlo rozšířit obzory našich žáků v oblasti polytechnické výchovy. Navíc napomohl
žákům školy organizačně a finančně s exkurzemi, které byly v rámci mezipředmětových vztahů zaměřeny na
finanční, matematickou technickou a čtenářskou gramotnost. Jedna exkurze byla zaměřena na Prahu – po
stopách historie (návštěva Pražského hradu, Staroměstského náměstí, Lorety a zahrady u Černického paláce,
návštěva Senátu a Valdštejnské zahrady). Druhá exkurze byla zaměřena na environmentální výchovu v oblasti
Krušných hor, po stopách rozhleden (Plešivec, Klínovec, Blatenský vrh, Božídarská rašeliniště).
Škola byla zapojena do dalších projektů, například: Zdravá svačinka, Zdravé zuby, Školní mléko, Ovoce a zelenina
do škol.
• Celé Česko čte dětem – do projektu se především zapojila školní družina, kdy paní vychovatelka předčítala
žákům školy žáky vybranou knihu. Starší žáci školy předčítali dětem z mateřské školy před usnutím místo paní
učitelky. Do projektu byli zapojeni i rodiče a prarodiče, kteří dětem a žákům předčítali domluvené ukázky z
tradičních českých knih.
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OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVOU 90 .VÝROČÍ OTEVŘENÍ
ČESKÉ ŠKOLY V TUCHOŘICÍCH v roce 2011
Dne 13.8.2011 Základní škola a Mateřská škola Tuchořice uspořádala školní slavnost u příležitosti tohoto výročí.
Hlavním iniciátorem této akce byl sám ředitel Karel Folber, který celou slavnost za pomoci svých kolegů
zorganizoval. Jeho zásluhou byla také vydána publikace o českém školství v Tuchořicích, která byla okamžitě
rozprodána.
Publikace obsahuje tyto kapitoly:
• Nelehké začátky českého školství v Tuchořicích
• První školní výbor
• První ředitelé
• První učitelé
• Učitelky domácích nauk
• Učitelé náboženství
• První žactvo
• Život menšiny
• První školní rok podle dobové kroniky
• Období 1922-1930
• Období 1931-1940
• Poválečné období
• Období 1951-1960
• Období 1961-1970
• Školní rok 1968-1969
• Období 1971-1980
• Období 1981-1990
• Období 1991-2000
• Současnost školy
• Vzpomínky na dědu (vnuka Zdeňka Lehmana)
• Závěrem
• Seznam učitelů působících na škole v letech 1921-2011
• Seznam žáků navštěvující školu od roku 1921-2011
Publikace je důkladně zpracována. A nám zbývá ji doplnit
seznamem žáků, navštěvující školu od roku 2012 -2021, aby
jsme získali ucelených 100 let.
Školní rok 2011/2012
Hajná Marie, Schönerová Michaela, Šůmová Eliška, Kadlec Robert, Peterková Lucie, Sedláková Šárka, Štieber
Jaroslav, Šírová Kristýna, Failová Karolína, Hejdová Kamila, Svítková Eliška, Plešinger Martin, Potužáková
Natálie, Řapková Eliška
Školní rok 2012/2013
Anežka Gwizdová, Jakub Horvát, Klára Hrdličková, Lucie Průchová, Adam Richter, Josef Šír, Eva Šneberková,
Stanislav Štieber, Karolína Failová, Valentýna Obzinová, Martin Plešinger, Natálie Potužáková, František Roob,
Eliška Řapková, Kamila Hejdová, Eliška Svítková, Kristýna Šírová, Jakub Sekret, Robert Kadlec, Lucie
Peterková, Jaroslav Štieber, Šárka Sedláková
Školní rok 2013/2014
Horvátová Marie, Křivanová Barbora, Marcelly Václav, Miková Pavlína, Musil Jakub, Nápravník Michal, Nguyen
Tat Ha Noi, Otruba Matyáš, Petrásková Tereza, Poděbradský Jiří, Potužáková Kateřina, Šnajberková Andrea,
Gwizdová Anežka, Horvát Jakub, Hrdličková Klára, Průchová Lucie, Richter Adam, Šír Josef, Šneberková Eva,
Štieber Jaroslav, Failová Karolína, Plešinger Martin, Potužáková Natálie, Roob František, Řapková Eliška,
Hejdová Kamila, Otruba Michal, Šírová Kristýna, Nguyen Le Na, Sekret Jakub
Školní rok 2014/2015
Miková Pavlína, Zočeková Vanesa, Horvátová Marie, Křivanová Barbora, Musil Jakub, Otruba Matyáš,
Petrásková Tereza, Potužáková Kateřina, Šnajberková Andrea, Horvát Jakub, Lebduška Adam, Průchová Lucie,
Richter Adam, Šír Josef, Šneberková Eva, Plešinger Martin, Potužáková Natálie, Roob František, Řapková Eliška,
Hejdová Kamila, Otruba Michal
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Školní rok 2015/2016
Kacz Petr, Kinclová Barbora, Koukal Petr, Plucnarová Anna, Richter Matyáš, Bělohoubek Jakub, Miková Pavlína,
Křivanová Barbora, Musil Jakub, Potužková Kateřina, Šnajberková Andrea, Valoušková Tereza, Gregorová Tereza,
Lebduška Adam, Průchová Lucie, Richter Adam, Šír Josef, Šneberková Eva, Plešinger Martin, Potužáková
Natálie, Roob František, Řapková Eliška
Školní rok 2016/2017
Sekretová Jaroslava, Brdičková Anežka, Kinclová Barbora, Koukal Petr, Plucnarová Anna, Richter Matyáš,
Miková Pavlína, Bělohoubek Jakub, Brdičková Patricie, Křivanová Barbora, Musil Jakub, Valoušková Tereza,
Potužáková Kateřina, Šnajberková Andrea, Lebduška Adam, Průchová Lucie, Richter Adam, Šír Josef,
Šneberková Eva
Školní rok 2017/2018
Bidrmanová Kateřina, Ďurika Dominik, Rendl Jan, Richter Dominik, Richter Šimon, Sekretová Jaroslava,
Vylášková Anna Ella, Bidrmanová Sára, Brichta William, Brdičková Anežka, Brichtová Viola, Kinclová Barbora,
Koukal Petr, Pátek Jan, Plucnarová Anna, Richter Matyáš, Bělohoubek Jakub, Miková Pavlína, Brdičková
Patricie, Brichtová Valérie, Křivanová Barbora, Musil Jakub, Potužáková Kateřina, Šnajberková Andrea,
Valoušková Tereza
Školní rok 2018/2019
Říhová Sára, Zupková Jasmína, Vojtová Vanesa, Špičková Michaela, Týml František, Šnajberk Jiří, Ďurika
Dominik, Rendl Jan, Richter Dominik, Richter Šimon, Vylášková Anna Ella, Zupko Štěpán, Brdičková Anežka,
Kinclová Barbora, Koukal Petr, Pátek Jan, Plucnarová Anna, Richter Matyáš, Bělohoubek Jakub
Školní rok 2019/2020
Brdičková Claudia Mia, Kincl Roman, Koukalová Lucie, Křivan Jindřich, Vylášek Vítek, Richtrová Lenka,
Říhová Sára, Šnajberk Jiří, Špička Dan, Špičková Michaela, Urbánek Čestmír, Týml František, Vojtová Vanesa,
Zupková Jasmína, Ďurika Dominik, Rendl Jan, Richter Dominik, Richter Šimon, Vylášková Anna Ella,
Richterová Iveta, Helmová Renata, Pátek Jan, Zupko Štěpán, Brdičková Anežka, Kinclová Barbora, Koukal Petr,
Kounovský Ondřej, Plucnarová Anna, Richter Matyáš
Školní rok 2020/2021
Čech Václav, Otrubová Jana, Špička Radek, Špičková
Magdalena, Brdičková Claudia Mia, Kincl Roman,
Koukalová Lucie, Křivan Jindřich, Richtrová Lenka,
Říhová Sára, Šnajberk Jiří, Špička Dan, Špičková
Michaela, Týml František, Urbánek Čestmír, Vojtová
Vanesa, Zupková Jasmína, Ďurika Dominik, Richtrová
Iveta, Helmová Renata, Pátek Jan, Zupko Štěpán
Ve škole, v rámci slavnostního programu, se konala i
přednáška o historii českého školství v Tuchořicích
(přednášel Mgr. Karel Folber) a byla uskutečněna i
výstava fotografií, školních kronik a další školní
dokumentace. Oslavy byly spojeny i s křtem publikace
o historii českého školství v Tuchořicích, kterou
zpracoval pan ředitel.
Mezi přítomnými byli nejen současní žáci, ale i ti minulí
a samozřejmě bývalí učitelé, a ředitelé Pavel Dovala a
Jindřiška Rybáková.
Návštěvníci slavnosti zde mohli shlédnout vystoupení
Základní umělecké školy Postoloprty a Tuchoholek.
Odpoledne na zobcovou flétnu zahrála Eliška Šůmová a
Simona Umlaufová.
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OSLAVA 100 .VÝROČÍ OTEVŘENÍ ČESKÉ ŠKOLY V
TUCHOŘICÍCH v roce 2021
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FOTOGRAFIE ŠKOLY
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PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 100 VÝROČÍ OTEVŘENÍ
ČESKÉ ŠKOLY V TUCHOŘICÍCH.
TĚŠÍME SE NA VÁS.

Tuchořický zpravodaj vydává Obec Tuchořice, Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice, IČ 00265624, email:
tuchorickyzpravodaj@seznam.cz, telefon: 415725094. Periodický tisk územního samosprávného celku
evidenční číslo MK ČR E 20209. Vychází čtvrtletně, v nákladu 300 ks a je do domácností distribuován
zdarma.
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