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Úvod 

 

 

 Ve své práci jsem se zabývala historií školství a školních 

budov v Hrušovanech u Brna. Na pozadí vývoje školství jsem 

chtěla přiblíţit především základní informace o budově 

základní školy T. G. Masaryka. Tuto školu jsem navštěvovala 

celých pět let, a proto mě velmi zajímala historie této 

budovy, která prošla velmi sloţitým vývojem. 

 Pamětník Jan Suský, kterým je můj děda, zde ţije jiţ 

osmdesát let a často mi o Hrušovanech a hlavně o škole 

vyprávěl, a i proto mě lákalo dozvědět se o škole a o jejím 

vývoji něco víc. 

 Tímto tématem jsem se začala zabývat uţ minulý rok, avšak 

čerpala jsem pouze z broţurek, které v Hrušovanech vyšly,     

a také z aktuálních zpravodajů. Letos jsem se však dostala 

k podrobnějším publikacím a k práci s pamětníky. 

 Ke své práci jsem mnoho pramenů získala v Okresním archívu 

Brno – venkov v Rajhradě. Čerpala jsem hlavně z kronik a ze 

starých hrušovanských zpravodajů. Aktuální informace zde 

nebyly k dispozici. Nedostala jsem se ani k pramenům, které by 

podrobně zachycovaly období světových válek. V rajhradském 

archívu jsem se dostala také k publikaci, která zachycuje 

reformy Marie Terezie a Josefa II., a tedy počátky státního 

školství v rakouské monarchii. 

 Na spoustu publikací mě odkázala hrušovanská kronikářka 

paní Vlastimila Adamová. Hodně informací jsem získala také 

díky Mgr. Janě Jandíkové, současné zástupkyni ředitelky. 

Umoţnila mi přístup ke kronikám uloţeným přímo na škole, 

z období od roku 1910 aţ po současnost. Dozvěděla jsem se od 

ní i o plánech do budoucnosti. 

 Dalším zdrojem mi byla publikace od kronikáře Václava 

Kubíčka, který sepsal kroniku o letech 1252-1925, v ní 

vzpomíná i na pobyt prezidenta T. G. Masaryka a jeho rodiny. 
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 Stejně jako vloni jsem čerpala z publikace Sto let nové 

školní budovy (1892-1992) od Anny Kolegarové. Zde je stručně 

popsán vývoj školství v těchto letech,  ale jsou zde krátce 

uvedeny události před rokem 1892. Tahle publikace se netýká 

jen školní budovy, ale i nejdůleţitějších událostí 

v Hrušovanech. Díky archívu jsem zjistila, ţe je v této 

publikaci řada chyb, a proto jsem se snaţila být důsledná při 

získávání informací.  

 Dalším shrnujícím zdrojem o školství v Hrušovanech mi byl 

Průvodce po všelikém dění v obci Hrušovany u Brna od 

Vlastimily Adamové. Tato publikace vyšla v roce 2002          

a obsahuje shrnující informace o nejdůleţitějších událostech    

v Hrušovanech, tedy i o školství a školních budovách. 

 K získání aktuálních informací jsem pouţila hrušovanské 

zpravodaje a webové stránky školy T. G. Masaryka. 

 Všechny publikace by měly být brány s určitou rezervou. Ne 

vţdy jsou údaje v nich obsaţené přesné, zvláště v těch 

publikacích, které zachycují nejstarší období, období za druhé 

světové války nebo v období 1948-1989. Nejpřesnější jsou asi 

kroniky a hrušovanské zpravodaje. Sborníky, jejichţ informace 

jsou převzaty z více publikací mohou být často méně přesné. 

 Součást mé práce tvoří také vzpomínky pamětníka Jana 

Suského. 

 Ve své práci jsem se zabývala prvotními náznaky školství 

v Hrušovanech, dále prvními učebními místnostmi, které 

v Hrušovanech vznikly. Poté se zmiňuji o vzniku první školní 

budovy v Hrušovanech a o pozdějším vzniku druhé školní budovy 

– dnešní T. G. Masaryka, která zde stojí dodnes. Její vývoj 

sleduji od počátku aţ do roku 2009. Ve své práci se zmiňuji    

i o věcech, které se školstvím nesouvisejí tak úzce, avšak 

jsou také velmi důleţité. Například uvádím vzpomínky na pobyt 

prezidenta T. G. Masaryka u nás, protoţe po něm byla škola T. 

G. Masaryka pojmenována. Dále se zmiňuji o osobnostech jako 

byl Petr Berzuč, Vilém Mrštík či Alois Trnka. 
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1. Z historie školství v Hrušovanech u Brna 

 

1.1. Školství v Hrušovanech do počátku 19. století  

 

 

Hrušovany u Brna byly osídleny uţ v době kultury galské   

a římské. Při rozšiřování nádraţí a při kopání základů domu  

č. 177 a 188 v Hrušovanech byly nalezeny popelnice, kostra, 

bronzová spona a dva náramky, coţ také svědčí o tom, ţe jiţ 

v této době byly Hrušovany osídleny.
1
 Nejstarší písemná zmínka 

o Hrušovanech pochází z roku 1252, kdy byly darovány klášteru 

Ţďárskému. O školství zde není však jediná zmínka.
2
 Školství se 

zatím pravděpodobně nerozvíjelo.
3
 

                                                 
1 Obecní archív Hrušovany u Brna: Kronika obce Hrušovan 1252-1925 se 

vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho  rodiny, Václav Kubíček, s.  

20. 

  Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s. 4. 

2 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s. 3 

  Obecní archív Hrušovany u Brna: Kronika obce Hrušovan 1252-1925 se 

vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho  rodiny, Václav Kubíček, s. 

5. 

3 V dřívějších dobách, tedy po nástup Marie Terezie na trůn, se školství 

téměř nerozvíjelo, nebo byla výuka odbývána ve farních školách. Marie 

Terezie vydala v roce 1774 Všeobecný školský řád, čímţ byla škola převedena 

pod pravomoc státu. Na nejniţším stupni, tzv. triviálkách, se učilo 

náboţenství, biblické dějiny, čtení, psaní a počty a výuka byla pravidelně 

kontrolována okresním školdozorcem a děkanem v jedné osobě. Všeobecný 

školní řád představoval také zavedení povinné školní docházky pro děti od 

8-12 let. 

 Církev o tuto funkci přišla vydáním říšského zákona č. 46 25. května 

1868 o základních pravidlech postavení školy k církvi. Vše bylo pak ještě 

upřesněno moravským zemským sněmem, který zákonem č. 3/1870 o školním 

dozorství nařídil, ţe nad školami na Moravě přísluší právo školního 

dozorství výhradně státu, a to třemi úrovněmi - školní radou místní, 

okresní a zemskou. Okresní školní radě tedy předsedal představený 
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Vše se začalo formovat aţ za vlády Marie Terezie
4
 a jejího syna 

Josefa II.
5
 Neexistovala ani ţádná školní budova. Pokud zde byl 

náznak nějaké výuky, byly to pouze školy církevní.
6
  

V zápisech „Sirotčích knih“ je v letech 1585 záznam, ţe 

výdaje na jednoho ţáka za vyučování byly dvacet grošů a dva 

denáry. Velký zájem tedy o vzdělávání nebyl, protoţe na 

tehdejší poměry to představovalo hodně peněz a navíc v té době 

existovalo mnoho početných rodin. Proto většinou studoval 

třeba jen jeden nebo ţádný člen z rodiny.
7 

Také podle záznamů v ţidlochovické matrice z roku 1735 pro 

výchovu dětí neexistovala ani škola, ani učitel. V letech 

1741-1745 je však uváděno, ţe v Hrušovanech působil rektor 

Václav Kasmacher, který pravděpodobně učil soukromě.
8
 Do roku 

1774 ţáci z Hrušovan navštěvovali školu v Unkovicích. V tomto 

roce byla totiţ zřízena primitivní škola v domě č. p. 16, pak 

se ale vyučování přesunulo do učební místnosti, která byla 

prozatímně umístěna ve druhém poschodí radničního sálu. 

Vyučování existovalo však pouze pro jednu třídu.
9
 

 Radniční sál byl v roce 1791 přeměněn na školní učebnu     

a byt pro učitele. Školní učebna na radnici nebyla vhodným 

                                                                                                                                                         
politického úřadu a pouze jeden člen byl z církve. A ten mohl vykonávat 

kontrolu pouze ve výuce náboţenství. 

- Státní okresní archív Brno-venkov:neinv., Děkanský úřad Modřice 1728-

1973. 

4 Vláda Marie Terezie: 1740-1780. 

5 Vláda Josefa II. : 1780-1790. 

6 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s. 12. 

7 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan – Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s. 12-13. 

8 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.12-13. 

9 Státní okresní archív Brno-venkov. Skupinový inventář fondů škol okresu 

Brno-venkov III., s. 95. 

    Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1910-

1937, s.39. 
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prostředím pro děti. Vcházelo se do ní přízemní chodbou, ze 

které byl i vchod do výčepu. Třída se nacházela nad výčepem,   

a tak bylo často vyučování narušováno hlukem.
10
 Jako učitelé 

zde působili - Josef Pokorný, Martin Svoboda a Josef Vozka.
11
 

 

 

 

1.2. První školní budova v Hrušovanech 

 

 

Obrovská změna nastala na počátku 19. století. Bylo to 

kvůli potlačování reforem Marie Terezie a Josefa II., 

především v zákoníku obecného školství z roku 1805, coţ 

ovlivnilo nejen Hrušovany u Brna. V této době rozvoj školství 

radikálně klesl. Bylo to kvůli tomu, ţe k moci se dostala opět 

církev. Byla potlačována všechna hnutí či úsilí o svobodu     

a byl uplatňován výrok, ţe Rakousko nepotřebuje vzdělané lidi, 

ale potřebuje poslušné poddané. Poţadavky na učitele tedy 

nebyly tak velké. Učiteli byli většinou vojáci, nebo obyčejní 

vesničané, tedy nekvalifikované osoby. Obce se navíc samotné 

bránily vzniku škol, jelikoţ škola představovala jen další 

výdaje, které si musela obec obstarat sama. Pokud se nějací 

dobří učitelé našli, byli to pouze vlastenci, kteří úpadku 

chtěli zabránit. Roku 1848 v „Poslu z Budče“
12
 byl uveřejněn 

„Návrh pro národní školy“ v duchu učení J. A. Komenského. 

Celkově se společnost k tomu postavila spíše kladně.         

                                                 
10
 Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Hlas Hrušovan u Brna 9/1983, 

s.nečíslováno. 

11 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.13. 

12 Budeč byl výchovný ústav, který zaloţil Amerling Karel Slavoj, jeţ byl 

českým lékařem a filozofem a šířil v učitelstvu znalost díla J. A. 

Komenského. 
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Na hrušovanském školství se ale konkrétně tahle změna příliš 

neprojevila.
13
 

V roce 1831 zasáhl Hrušovany mor, coţ záporně ovlivnilo 

chod školy, která sama o sobě moc nefungovala.
14
 

I přesto však, na zákrok ţidlochovického děkana, nařídily 

úřady v roce 1844, aby obec postavila novou školu. Výbor se 

usnesl, ţe koupí buď chalupnický dům číslo 54 nebo čtvrtlán 

číslo 69, které byly na prodej, a ţe na jejich místě novou 

školu postaví. Škola tedy nakonec byla vystavěna na čísle 69,
15
 

pouze ale pro jednu třídu. Bylo to aţ za starosty Vavřince 

Lancmana v roce 1858, protoţe obec chtěla získat finance 

odprodejem pozemků, ale to úřady odmítly. Nakonec to však 

povolily, ale aţ v roce 1858. Veškerá výstavba budovy         

i zařízení stály 6000 zlatých, stavitelem byl Antonín Strnad 

z Rosic. Celá stavba, krytá břidlicí, byla hotová 8. srpna     

a slavnostně vysvěcena 24. října 1858. Byla stanovena i místa 

„nadučitelská“ a „podučitelská. Školním zástupcem byl Pavel 

Táborský a jediným učitelem v té době - Florián Petýrek. 

Po dostavění této budovy napsal P. Češka do  kroniky 

zámeckého kaplana v Ţidlochovicích: „Hrušovany postavily novou 

jednopatrovou školní budovu, aby školní mládež nebyla již na 

radnici skandalizována od „ožralců“. A zřejmě měl pravdu, 

protoţe obec sama nakonec usoudila, ţe zavedení vyučování nad 

výčepem nebyl dobrý nápad. 

 Roku 1883 byla tato budova dvorním traktem rozšířena na 

dvojtřídní školu – vysvěcena byla 2. října 1883.  

                                                 
13 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.13. 

14 Tabule ve vestibulu nynější hrušovanské školní budovy T. G. Masaryka - 

Historie Hrušovan. 

15 Tento dům stál na Masarykově ulici, stejně jako dnešní škola T. G. 

Masaryka. Tento dům byl však zbořen a nahrazen domy jinými. Ví se tedy, kde 

původní stará škola stála, ale ţádné stopy po ní nezůstaly. Dnes je to dům 

č. p. 206. 
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Dne 12. listopadu 1888 pak ještě byla rozšířena na školu 

trojtřídní.
16 

Do této nynější školy chodilo třicet šest ţáků na nedělní 

vyučování a 112 na kaţdodenní, coţ bylo na tehdejší dobu 

docela hodně. Učitel Florián Petýrek se zaslouţil o růst školy 

a vedl velmi dobře školní kroniku v českém jazyce, zemřel ale 

v roce 1868 na tuberkulózu. Po něm nastoupili jako učitelé    

p. Marek, student František Táborský a p. Fuchs. Vývoj školy 

tedy mohl pokračovat. Dne 10. prosince obecní výbor rozhodl, 

ţe dalším učitelem bude Augustin Oderský. Ten zde působil aţ 

do roku 1883. 

V roce 1870 podle rozhodnutí c. k. ministerstva a dopisu 

hejtmana Laušeho z Hustopečí byla poprvé sestavena místní 

školní rada. Tvořili ji: předseda Tomáš Kelbl, členové Martin 

Lazar, Jakub Koníček, učitel náboţenství František Tesařík    

a pan učitel Augustin Oderský. A. Oderský byl zřejmě velmi 

dobrým učitelem své doby. Za jeho působení se zvyšovala úroveň 

výuky a snaţil se čelit i germanizaci. To platilo i o učiteli 

Aloisu Trnkovi, který 1. září 1883 začal vyučovat jako 

prozatímní učitel. Významně se zapsal do dějin Hrušovan. 

Zaslouţil se totiţ o rozšíření kultury v obci - pořádal 

nejrůznější školní slavnosti.
17
 

                                                 
16 Obecní archív Hrušovany u Brna: Kronika obce Hrušovan 1252-1925 se 

vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho  rodiny, Václav Kubíček, s. 

21. 

  Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1910-

1937, s. 39. 

  Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Hlas Hrušovan u Brna 9/1983, 

s. nečíslováno. 

    Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní 

budovy 1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s. 13, 14. 

17 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.15. 

   Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Hlas Hrušovan u Brna 10/1978, 

10/1983, s.nečíslováno. 
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V roce 1881 začala v Hrušovanech stavba cukrovaru a právě 

díky tomu nastal velký příliv dělníků a řemeslníků, kteří se 

v obci začali usazovat. Zřízením cukrovaru začal v Hrušovanech 

jakoby čilejší ţivot, protoţe dělníci a řemeslníci vydělávali 

slušné peníze. Cukrovar však  neměl jen pozitivní vliv na 

vývoj obce, ale i negativní z hlediska germanizačního. V roce 

1882 se totiţ správa cukrovaru postarala o to, ţe tomto roce 

v panském domě, kterému se říkalo Jägerhaus (na místě, kde je 

nyní sokolovna), otevřela německou školu - SCHULVEINKU, do 

které chodily i české děti. Naštěstí neměla dlouhého trvání, 

byla zrušena v roce 1891. Bylo to díky lidem, kteří byli 

národně uvědomělí a snaţili se bojovat proti germanizace tak 

dlouho, aţ se jim podařilo německou školu zrušit.
18
  

V roce 1886 byla ve školní budově opravena střecha        

a podlahy. Na těchto akcích měl velký podíl hospodář 

Bartoloměj Sopoušek, který se hodně staral o zvelebení obce. 

Tak byla zřízena provizorní školní tělocvična a dodáno 

nářadí.
19
 

V období 1890-1891 do školy docházelo čím dál více dětí, 

proto školní rada spolu s obecním výborem rozhodla zakoupit 

panský dům vedle radnice a umístit zde 3.třídu.
20
 

V roce 1891 za starosty Bartoloměje Sopouška obec zrušila 

starou, německou školu. V této době měly Hrušovany celkem 1259 

obyvatel.
21
 

                                                 
18 Obecní archív Hrušovany u Brna: Kronika obce Hrušovan 1252-1925 se 

vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho  rodiny, Václav Kubíček, 

s.39-40. 

   Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní 

budovy 1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.4. 

19 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1895-

1910, s.56 

  Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Hlas Hrušovan u Brna 12/78, 

s.nečíslováno. 

20 Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Hlas Hrušovan u Brna 2/1979, 

s.nečíslováno. 
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1.3. Působení Aloise Mrštíka v hrušovanské škole 

 

 

Alois Trnka nebyl zdaleka jedinou významnou osobností 

z hlediska historie staré školy v Hrušovanech. Od 1. září 1884 

do 30. března 1886 působil na staré škole spisovatel a učitel 

Alois Mrštík. Jak se píše v mnoha knihách a kronikách 

týkajících se historie školy, za jeho příchodu nastal tzv. 

„nový duch“. Alois Mrštík totiţ nejen učil, ale především se 

zaslouţil o zlepšení kulturní stránky Hrušovan. Jako 23letý 

učitel předvedl dětem, ţe učení můţe být i zábava. Zpíval 

s nimi národní písně a shromaţďoval chlapce a děvčata a hrával 

s nimi divadlo. Zřídil také jeviště, které bylo v místě dnešní 

radnice (naproti současné školy). Byla to doba, kdy se celkově 

v Hrušovanech poprvé hrálo divadlo. Divadelní představení 

organizovala mládeţ, i přesto však bylo divadlo na tehdejší 

dobu na vysoké úrovni. Dalo by se říct, ţe v tomhle ohledu 

byly Hrušovany mnohem více dopředu neţ dnes. Dnes totiţ 

typicky vlastenecké organizace, jako bylo ochotnické divadlo,  

zanikají. S tím přímo souvisí, ţe Alois Mrštík podněcoval lidi 

k vlastenectví  a sám byl silně proti šíření němčiny na našem 

území. Za to, ţe byl odpůrcem němčiny, byl přeloţen do Těšan   

a v Hrušovanech uţ nemohl působit. Divadelní tradice vydrţela 

v Hrušovanech po několik desetiletí po odchodu A. Mrštíka. 

Zaslouţil se o to i učitel Alois Trnka.
22
 

 

                                                                                                                                                         
21
 Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Hlas Hrušovan u Brna 12/1977, 

s.nečíslováno. 

22 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.15. 

  Obecní archív Hrušovany u Brna: Kronika obce Hrušovan 1252-1925 se 

vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho  rodiny, Václav Kubíček, 

s.62. 



 13 

2. Vznik dnešní budovy T. G. Masaryka 

 

 

V roce 1892, symbolicky v roce třistaletého výročí úmrtí 

J. A. Komenského, obec zbudovala novou školu č. p. 167        

o čtyřech třídách. V té době Říšské ministerstvo řídil hrabě 

Taafe, místodrţitelství moravské - Heřman rytíř a tajný rada 

Loebel, zemský výbor řídil zemský hejtman hrabě Felix z Lilic, 

zdejší okresní hejtmanství Ferdinand Peer. Zemským 

školdozorcem byl Václav Rayt, okresním František Krček. 

Katolickou církev řídil sv. otec Ley XIII, diecesi brněnskou 

řídil biskup František Sales. Bauer, děkanství ţidlochovické 

čestný kanovník, dvorní kaplan a děkan, doktor teolog 

P.J.Beránek.  Na škole, která byla prozatím organizována jako 

dvojtřídní, začali působit: Alois Trnka, nadučitel - Richard 

Sedláček, mladší učitel - od března 1893 - Josef Dupal        

a Helena Vašková. V obecním zastupitelstvu zasedali: 

Bartoloměj Sopoušek - starosta, František Weis - radní, Jan 

Kelbl -    II. radní, Bedřich Richter - knihvedoucí. 

Místní školní radu tvořili: František Kolegar - předseda, 

Frntišek List - místopředseda, Bartoloměj Sopoušek, František 

Doleţal, Jan Weis, Václav Sýkora, ředitelem byl od roku 1881 

Karel Kockert. 

Škola byla postavena za 31 104 zlatých – tento náklad byl 

rozvrţen na přímé daně všech poplatníků k tříletému uhrazení. 

Přímé daně činily 22 743 zlatých, z toho cukrovar platil      

16 582 zlatých, obec - 5118 zlatých, velkostatek 877 zlatých. 

Severní dráha císaře Ferdinanda 164 zlatých. Peníze na stavbu 

školy byly splatné do deseti let a vypůjčili si je od        

I. Moravské spořitelny. Stavební místo (parcel. číslo 226/2) 

bylo zakoupeno z ţidlochovického velkostatku o výměře 1578 

čtverečných sáhů za cenu 3156 zlatých. K tomuto místu bylo 

přikoupeno asi 28 čtverečných sáhů od Karla Jaroše za cenu 200 

zlatých. Dne 1. září 1893 se začalo na nové škole poprvé 
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vyučovat. Dne 3. září v neděli byla škola slavnostně vysvěcena 

kanovníkem Ransem z Brna a zároveň byla poprvé otevřená třetí 

třída. Ve škole tedy byly celkem čtyři třídy a tři byty pro 

učitele. Plány na školu čtyřtřídní pořídil stavitel a inţenýr 

Karel Jirusch ze Ţidlochovic, který školu i postavil. Na školu 

byla umístěna i větrná harfa a věţní noviny. 

V době, kdy byla škola postavena, měly Hrušovany celkem 

232 školou povinných dětí, z nichţ 215 navštěvovalo zdejší 

školu - 97 dětí navštěvovalo první třídu, 118 dětí 

navštěvovalo druhou třídu.
23
 

Škola byla tedy úspěšně postavena, ale přinesla obci      

i velké problémy se splácením úvěru. I kdyţ se část této 

povinnosti přenesla na občany, obec i přesto hledala další 

moţnosti splácení všech dluhů. Nakonec se obecní 

zastupitelstvo 23. dubna 1898 usneslo na zavedení takzvaného 

„pivního krejcaru“. Podle toho měli platit všichni hrušovanští 

hostinští z kaţdého vyčepovaného litru piva po jednom 

krejcaru. Hostinští proti tomu vznesli protest, který dali 

podepsat všem svým zákazníkům. Úryvek stíţnosti: „Nemohou 

zámožní rolníci hrušovanští za to, že se pro jejich děti nová 

škola v rozměrech a okrese, jako nějaký palác nového systému, 

postavila. Pro jejich prospěch a jejich potomkům slouží a jen 

následkem toho se obecní potřeby značně zvýšily. Zámožnému 

rolníku platiti přirážky je hračkou. Sáhne hloub do svého 

váčku a má lehkou rukou zaplaceno, aniž naříkati musel, že si 

již za své těžké nadření džbánek piva koupiti nemůže.“… V této 

době bylo v Hrušovanech šest dobře prosperujících hostinců, 

                                                 
23 Archiv Hrušovany u Brna: Kronika obce Hrušovan 1252-1925 se vzpomínkami 

na pobyt presidenta Masaryka a jeho  rodiny, Václav Kubíček, s. 59-60. 

  Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Kronika školy T.G.Masaryka 

1824-1894, Pamětní listina, s. nečíslováno. 

    Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1910-

1937, s. 39. 

    Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Hlas Hrušovan u Brna 

10/1983, s. nečíslováno. 
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jejichţ majitelé měli dobré příjmy za vypité nápoje. Za rok se 

prodalo 30 tisíc zlatých kořalky, a to byl vlastně náklad za 

celou školu.
24
 

Během školního roku 1899-1900 obec konečně splatila novou 

školu. V květnu daroval pan Jan Kelbl do školní sbírky 

zastřeleného jezevce, Jan Zalabák vycpané káně a krahujce. 

V červnu a v červenci byla tělocvična vybavena tělocvičným 

nářadím - od firmy Fotr a Boháček v Turnově za dvanáct 

zlatých. Koncem prosince předloţil správce školy všestranný 

materiál o zdejší obci komisi pro zřízení „Vlastivědy 

Moravské“. Obsahoval mimo jiné fotografii školní budovy.
25
 

V roce 1901 navštívil Hrušovany básník Petr Bezruč,
26
 

jehoţ sestra Helena Vašková totiţ na škole v letech 1893-1911 

vyučovala.
27 

Během let 1902-1903 se sníţil o dvacet počet dětí ve 

škole. Úmrtnost způsobily epidemie. V listopadu byla škola 

dokonce kvůli záškrtu zavřena.  

Na škole byly provedeny také opravy (nový zvonek, oprava 

školní věţe…).
28
 

Na konci prázdnin roku 1906 ohlásilo několik rodičů, ţe 

dají své děti na jinou školu. Bylo to proto, aby se děti 

naučili německý jazyk.
29
 

 

                                                 
24 Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Hlas Hrušovan u Brna 11-

12/1983, s. nečíslováno. 

25 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1895-

1910, s.nečíslována. 

26 Petr Bezruč, vlastním jménem Dr. Vladimír Vašek, se narodil 15.9.1867 

v Opavě. 

27 Archiv Hrušovany u Brna: Kronika obce Hrušovan 1252-1925 se vzpomínkami 

na pobyt presidenta Masaryka a jeho  rodiny, Václav Kubíček, s.60. 

28 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1895-

1910, s.nečíslována. 

29 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1895-

1910, s.nečíslována. 
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3. Škola v období 1914-1939 

 

 

Škola v Hrušovanech se stále více rozvíjela. Pokles úrovně 

nastal v době první světové války, kdy bylo do sluţby povoláno 

mnoho vojenských učitelů (např. František Zimolka a Karel 

Melichar) a ţáci vybírali peníze pro Červený kříţ. Peníze     

a dále pak oblečení byly posílány na frontu. 

V této době se zhoršila kázeň ţáků. Ţáci byli drzí, 

rozpustilí, učitelé si s nimi nevěděli rady. Někteří ţáci byli 

dokonce posláni do polepšovny. Učitelé začali pouţívat tělesné 

tresty, rodiče si stěţovali, aţ jednou Alois Trnka napsal: 

„... Neustále vedete stížnosti na rozpustilost a nezávaznost 

školních dětí v kostele a na průvodu a žádáte potrestání. 

Učitelstvo je si vědomo své odpovědnosti, Vašim přáním však 

vyhovět nemůže, protože učitele okresnímu úřadu udáváte, 

viníce je z tělesných trestů a tím děti proti učitelstvu 

nepřímo podporujete.“ 
30) 

 Omezilo se také například pouţívání papírů, vyuţívaly se 

břidlicové tabulky. Co bylo však horší, ve školách se netopilo 

a hromosvod se zvonkem byly odevzdány vojenské správě. 

V době první republiky byl zpočátku zaběhnutý ještě starý 

systém rakouské školy. Postupně však docházelo ke změnám. 

K prvním patřilo zavedení elektrického proudu a zvonku na 

škole. Organizace Sokol propůjčila škole zadarmo hřiště       

a tělocvičnu k výuce tělesné výchovy. Protoţe stále existovala 

škola pouze čtyřtřídní, muselo být i více ročníků pohromadě. 

V první třídě se vyučoval první školní rok, ve druhé třídě 

druhý a třetí školní rok a ve třetí a čtvrté třídě sedmý      

a osmý. 

                                                 
30 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.22. 
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 Celková změna nenastala jen v zavedení elektriky nebo 

v technických drobnostech, ale také v náplni vyučování. 

Především se, podle zákoníku, malé školy měnily na obecné či 

měšťanské. Začala se měnit, tedy spíše rozšiřovat, také náplň 

učiva, a to především tak, ţe se začaly vyučovat nové 

předměty, jako například vlastivěda, ruční práce pro chlapce, 

domácí hospodářství pro dívky a také třeba občanská výuka. 

Další velkou změnou bylo také to, ţe byly zrušeny jakékoli 

úlevy ţáků z vyučovaní. Byla zkrátka zavedena přísná a pevná 

docházka povinných osm let. Také z náboţenství uţ se děti 

nemohly jen tak uvolnit. Mohl je toho zprostit na ţádost 

rodičů pouze školní výbor. V letech 1922/3 byla vystavěna 

pobočka při druhé třídě. Čtyři třídy pak tedy byly ve škole 

nové, jedna byla ve škole staré.
31 

 Dne 1.7.1933 poţádala obec Hrušovany, aby škola Hustopeče 

a i další obce (Ledce, Vojkovice, Sobotovice a i Ţabčice), 

přijaly hrušovanské ţáky. Počet obyvatel totiţ rok od roku 

rostl a výhodná poloha Hrušovan blízko Brna nasvědčovala tomu, 

ţe i do budoucna bude více obyvatel. Škola ovšem nezvládala 

tak velký počet ţáků, a proto někteří nemohli být přijati. 

Škola začala také uvaţovat o přístavbě a rozšíření školy. 

Původně škola chtěla obnovit bývalou třídu na radnici nad 

hostincem, ale podmínky ke studování nebyly příliš vhodné.
32]
 

 Okresní hejtman však poţádal, aby byla provedena úprava 

místnosti na radnici, aby se tam dalo vyučovat. Změn bylo 

hodně a týkalo se to především vzniku ventilačních křídel 

alespoň ve dvou oknech, byly pořízeny záclony ve všech oknech, 

kamna a dveře a místnost byla opatřena  hasícím přístrojem.  

                                                 
31 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.23-24. 

32 Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.24-27. 
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 Vyučovalo se tedy na radnici, v nové školní budově, ve 

staré školní budově a také na sokolovně. Dále se uvaţovalo     

o vzniku páté třídy.
33
 

 V roce 1936 proběhla přestavba nové školní budovy, na 

kterou připadlo zhruba 26 tisíc korun. Protokol, který by 

sepsán na obecním úřadě, zahrnuje všechny úpravy a práce, 

které zde byly prováděny. Ve zkratce to byly práce zemní, 

betonářské, sklenářské, natěračské, zámečnické, klempířské, 

stolařské, malířské, pokrývačské, tesařské a elektrotechnické 

v celkové ceně 207 460 korun. 

 Školní rada a obecní rada ţádaly, aby škola byla 

pojmenována Masarykova obecná škola V Hrušovanech u Brna. 

Ministerstvo školství jim 29. června 1937 vyhovělo. Byla 

uspořádána také školní slavnost na počest T. G. M. a tomu, ţe 

právě po něm byla škola pojmenována.
34
 

 Jakmile však nastala doba protektorátu, byl název ze školy 

odstraněn a pamětní deska byla zničena.
35 

                                                 
33 Tamtéţ, s. 26-27. 

34 Významnou dobou v dějinách Hrušovan byly roky 1882-1884, protoţe zde 

pobýval budoucí první prezident Československé republiky. T. G. Masaryk se 

svou rodinou. V roce 1882 přijel T. G. Masaryk poprvé na návštěvu ke svým 

rodičům. V roce 1883 přijel znovu, ale tehdy jiţ se svoji ţenou a dětmi, 

kdy bydlel u Nečasů v domě číslo 21 (dům byl zbourán a nahradilo jej 

parkoviště letního kina). V roce 1924 přijel T. G. Masaryk do Hrušovan 

znovu, se svou dcerou Alicí. Tentokrát uţ ale jako prezident Československé 

republiky. Po T. G. Masarykovi byla pojmenována jak ulice, tak i základní 

škola. Ta vznikla v roce 1892 a stojí zde dodnes. Pamětní deska T. G. 

Masaryka byla nejprve na domě č. 21, pak byla uloţena na radnici a nakonec 

slavnostně umístěna na novou základní školu, kde je dodnes. Stalo se tak u 

příleţitosti 140. výročí narození T. G. Masaryka. Dne 17. června roku 1924 

přijel opět T. G. Masaryk, cestou na Ţidlochovický zámek, coţ byla po 

dlouhé době velká slavnost. Na nádraţí byl slavnostně přivítán a dokonce se 

zúčastnilo mnoho školní mládeţe. 

35 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1910-

1937, s.97, s.101. 

  Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní budovy 

1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s. 23. 
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O velkých prázdninách roku 1937 byla provedena nástavba    

dvou poschodí školy T. G. Masaryka. Bylo to podle nákresů 

architekta ing. Antonína Schvarze a provedl to stavební 

podnikatel Jindřich Jakš a místní řemeslníci. Celkový náklad 

na tuhle přístavbu činil 210 000 korun.
36
 Dne 29. června 1937, 

tedy po ukončení školního roku, byl starostou zvolen člen 

učitelského sboru - Čeněk Krejčí. Ve školním roce 1937-1938 

byla škola uţ šestitřídní, smíšená. 

 Dne 14.9.1934 na celou obec zapůsobilo úmrtí prezidenta 

T.G.Masaryka. Rozloučení s „Tatíčkem“ se uskutečnilo v sále 

sokolovny. V den pohřbu byly třídy smutečně vyzdobeny a pět 

členů učitelského sboru se účastnilo pohřbu v Praze.  

Dne 2. listopadu 1937 se všechno ţactvo účastnilo uvítání 

prezidenta E. Beneše na hrušovanském nádraţí.   

Co se učitelského sboru týče - od 1.ledna - 31. března ve 

škole hostovala učitelka Věra Hloušková ze Ţidlochovic, která 

dříve vypomáhala na Podkarpatské Rusi. Dne 7. února 1938 se 

uskutečnila porada a do školské rady byli zvoleni noví 

představitelé - Jan Procházka, Čeněk Krejčí a Ludmila 

Bartůňková. 

 Nově bylo do školy přidáno rozhlasové zařízení (přijímače 

a pět reproduktorů umístěných ve třídách). Ve třídách byly 

provedeny také menší opravy a přes říčku k zadnímu vchodu do 

školy byla poloţena nová lávka.
37
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

     

 
36 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1910-

1937, s. nečíslována. 

37 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1937-

1971, 3-7. 
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4. Škola v období 1938-1945 

 

 

 Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 se radikálně 

změnil ţivot v celém Československu. Hrušovany se staly 

pohraniční obcí, nastaly i změny v hrušovanské škole. Přestaly 

veškeré oslavy, slavnosti, akce. Prezidentův obraz byl 

odstraněn a nahrazen státním znakem. Po 15. březnu bylo 

Československo prohlášeno protektorátem a tím veškeré dřívější 

znaky zmizely z učeben. Počet ţáků se zvýšil, neboť přicházelo 

mnoho rodin ze Slovenska a Podkarpatské Rusi.
38
 

Toto období by se dalo označit za období zkázy. Doba kolem 

roku 1940 totiţ znamenala nejen pro školu v Hrušovanech, ale    

i pro ostatní školy, velký úpadek. Dokonce byly zrušeny 

některé třídy. Aktivní zůstaly pouze čtyři. Kaţdá škola musela 

mít nápis V jako vítězství Německa nad Evropou a nové počátky. 

Probíhala obrovská cenzura, nejen učebnic. Učitelům bylo 

neustále připomínáno, ţe jejich učitelská kariéra můţe 

kdykoliv, ze dne na den, skončit. Ţáci byli přísně 

kontrolováni, zda nemají „kořeny“ v protiněmeckém jednání. 

Ţáci nesměli strhávat německé plakáty. Ve školách se zkrátka 

změnil veškerý reţim. Zpívala se německá hymna, všechny nápisy 

musely být německo - české. Muselo být zrušeno vše, co 

připomínalo naši minulost a hlavně minulost v době           

1. republiky. V kabinetech a ve třídách musely viset znaky 

protektorátu. 

                                                 
38 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1937-

1971, s. 9-13. 

    Zápis v kronice je přerušen. Jsou vynechány tři strany a další zápis 

pokračuje: „Obnovují se svobodné zápisy do školní kroniky po létech 

v historii českého národa v historii sociálního, politického, sociálního   

a kulturního útlaku. Více jak šest let v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 

se do této pamětní knihy zapisovaly události nadiktované německými úřady.“ 

- Období 15.3.1939-9.5.1945 není ve školní kronice popsáno. 
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Ţáci ve věku 10-14 let museli povinně pracovat na poli. 

Pokud na pole byli posláni nedisciplinovaní a málo zruční 

ţáci, poţádal místní velkostatkář (v tehdejší době - Eduard 

Fisch), aby jim byla sníţena známka z chování. 

 Od roku 1943 se situaci začala čím dál horšit. Vznikla 

různá omezení na topení, na větrání, na světla apod. V roce 

1944 byly vánoční prázdniny prodlouţeny na dobu neurčitou. 

Znovu byla škola otevřena aţ 14. května 1945.
39]
 

Během války byl třikrát zatčen učitel Čeněk Krejčí pro 

svou národní a sokolskou činnost. 

 

 

5. Škola v období 1945-1991 

 

 

 Vyučování bylo po válce slavnostně zahájeno uţ 15. května 

1945 v pěti třídách. Ministerstvo školství připravilo pro 

školní rok 1945-1946 novou školní reformu – školní docházka se 

stala povinnou na devět let pro děti od šesti do patnácti let. 

Do předmětů byla zařazena ruština a politická výchova. Škola 

konečně mohla opět přijmout název : „Masarykova obecná škola 

v Hrušovanech u Brna“.
40
 

 Změn ale bylo mnohem víc. Například ţáci po šesti letech 

konečně mohli zavzpomínat na výročí úmrtí prezidenta T. G. 

Masaryka. Po válce byla také na domě č. 21 umístěna opět 

deska, která připomíná pobyt T. G. Masaryka v Hrušovanech. 

                                                 
39 Vyprávění pamětníka: Jan Suský, narozen  18. září 1928, zaznamenáno 

v lednu 2008. 

   Kolegarová, A.: Obrázky z minulosti Hrušovan - Sto let nové školní 

budovy 1892-1992, Hrušovany u Brna, 1992, s.30-31. 

   Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1937-

1971, s. nečíslována. 

40 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1937-

1971, s. nečíslována. 
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 Před začátkem školního roku 1945-1946 byla nutná řada 

oprav: malba učeben, nátěr oken, fasády venku i úprava dvora. 

Chyběly ale finanční prostředky. Naštěstí však díky pomoci 

rodičovského sdruţení byla v srpnu škola uvedena do pořádku    

a mohlo se v ní opět začít vyučovat.
41
 

 Během školního roku 1945-1946 bylo vymalováno pět učeben., 

do tří tříd byly zavedeny listové stahovací tabule. Došlo také 

k opravě fasády a dvora. 

 Škola byla organizována jako trojtřídní. Bylo sice 

povoleno zřídit a uvést do funkce další třídu, ale pro malý 

počet ţáků to nebyla potřeba. 

 Od 18. října - 4. listopadu byla škola zavřena. Tentokrát 

to však bylo kvůli epidemii planých neštovic a černého kašle. 

 Po válce škole prospělo obnovení rodičovského sdruţení, 

které bylo ustanoveno 25. ledna 1948 a tvořili ho: předsedkyně 

Anna Mezníková, místopředsedou Štěpánka Zemanová, jednatel 

Oldřich Šperka a pokladníkem – František Praks. 

 V roce 1949 byl na škole zřízen telefon. 

 Do roku 1950 nebyly ve škole prováděny ţádné větší opravy. 

Finanční prostředky určené pro školu sotva stačily na platy 

učitelů.  

V roce 1949-1950 byla uţ škola čtyřtřídní. 

 V červenci roku 1952 došlo k zavedení vodovodu do školní 

budovy. Voda se nasávala ze studny, která je před školou, 

automatická vodárnička byla umístěna ve školním sklepě. 

 Od roku 1952 byla škola organizována jako pětitřídní – 

v kaţdé třídě byl jeden ročník. Ţáci z vyšších ročníků 

navštěvovali školu v Ţidlochovicích. V tomto roce byla chodba 

v přízemí přepaţena skleněnou stěnou s kmitacími dveřmi – bylo 

to kvůli uchovávání tepla ve škole. Tyto dveře v ní zůstaly 

                                                 
41 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1937-

1971, s. nečíslována.  
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dodnes. V září 1952 byla opravena střecha, do které uţ dlouho 

zatékalo. 

V roce 1960 vznikla druţina. První vychovatelkou se stala 

Květoslava Soukalová.  

  V roce 1968 odešel do důchodu ředitel Martin Zoubek, 

který byl ve funkci od roku 1946. Na jeho místo nastoupila 

učitelka Libuše Fojtíková. 

V průběhu školního roku 1969-1970 byl vypracován projekt 

generální opravy školní budovy. Práce byly zahájeny ve školním 

roce 1971-1972. Během oprav byly třídy vystěhovány a vyučování 

probíhalo v náhradních učebnách v obci.
42
 Budova byla do 

uţívání předána opět 25. června 1972 po kolaudaci. Součástí 

veškerých oprav bylo zavedení vodovodu do všech tříd, 

nahrazení suchých záchodů splachovacími, výměna všech oken, 

podlah a dveří a vybudování ústředního topení, septiku        

a kanalizace.
43
 

Škola neměla jídelnu přímo ve svém areálu. V září roku 

1975 byly ukončeny práce na úpravě školní jídelny. Byla to 

původně stará hospodářská budova, která sídlila (a pořád 

sídlí) ve dvoře MNV (dnes OÚ). V říjnu 1975 byl zahájen provoz 

jídelny. 

Ve školním roce 1976-77 byla zahájena nová etapa 

základního školství s osmiletou školní docházkou. Ve všech 

prvních ročnících se začalo vyučovat podle nové československé 

výchovně vzdělávací soustavy. Pro tento nový způsob se 

v hrušovanské škole proškolovalo sedm učitelů a tři 

                                                 
42 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1937-

1971, s. nečíslována.  

43 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 6-7. 
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vychovatelky.
44
 Čím dál více nastává problém nedostatečného 

místa. Na škole bylo totiţ jen sedm učeben, ale devět tříd.
45
 

Před začátkem školního roku 1983-1984 byla škola opět 

vymalována a provedeny nejdůleţitější opravy. V době zimních 

prázdnin byly instalovány kryty na topení a byly opraveny 

tabule.
46
 

Dne 4. 10. 1985 byly panem Rudolfem Kelblem a Josefem 

Kameníkem instalovány na půdě školy věţní hodiny.
47
 

 Dne 30. 12. 1988 bylo ve škole zjištěno vloupání. Zloděj 

rozbil dveře ze dvora. Ztráty nebyly zjištěny, ale dvorní 

dveře musely být zaskleny drátěným sklem a u ředitelny byl 

instalován bezpečnostní zámek.
48 

Ve školním roce 1989-1990 byla provedena velká oprava 

střechy a výměna krytiny na stavení ve dvoře. Ke 140. výročí 

narození prvního prezidenta Československé republiky T. G. 

Masaryka byla na školní budovu umístěna pamětní secesní deska, 

která byla původně na domě, kde pan prezident pobýval se svými 

rodiči. Byl to dům č. p. 21. Na tomto místě je nyní 

parkoviště. 

 Na ţádost ředitelství hrušovanské školy byl ministrem 

školství, mládeţe a tělovýchovy obnoven název školy z roku 

1937 – Základní škola T. G. Masaryka. Jmenovací dekret se 

vztahuje k datu – 7. března 1990.
49
 

                                                 
44    Státní okresní archív Brno-venkov: neinv., Hlas Hrušovan u Brna 

12/1977, s.nečíslováno. 

45 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 112-113. 

46 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 121-122. 

47 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 140-141. 

48 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 157-158. 

49 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 173-174. 
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 Ve školním roce 1990-1991 byla na dvoře zabudována 

houpačka, skluzavka a průlezka.  Dále byla škola vymalována, 

byly provedeny i nátěry uvnitř budovy a pracovalo se na 

zavedení plynového topení. V Kameně byla objednána pamětní 

deska, která byla později umístěna ve vstupní místnosti do 

školní budovy. Škola se chystala na to, ţe bude roku 1992 

slavit 100. výročí od jejího vzniku v roce 1892. Obecní úřad 

škole při této příleţitosti slíbil částku 300 tisíc korun.
50
 

 

 

6. škola v období 1991-2005 

 

 

Ve školním roce 1991-1992 se začalo s důslednými 

přípravami na oslavu stoletého výročí. Byly rozeslány zvací 

listy (panu Václavu Havlovi, Václavu Klausovi, ministru 

školství a řediteli školského úřadu a dalším…), byla provedena 

také modernizace prostor před školní budovou, objednávka 

nátěrů – oken, dveří, lavic a okapů. Na zajištění oslav byla 

ustanovena řídící komise.
51
 

Ve školní roce 1992-1993 začaly oslavy ve velkém. Při této 

příleţitosti byla ve vchodu do školní budovy umístěna pamětní 

deska s citátem J. A.  Komenského : „Kdo prospívá na vzdělání 

a upadá na mravech, ten více upadá, než prospívá.“ V tomto 

roce byla vydána také publikace „Obrázky z minulosti 

Hrušovan“. Autorkou je Anna Kolegarová. V přízemí školy byla 

připravena výstava s názvem „Škola dříve a dnes“. Výstavu 

instalovala paní učitelka Marie Janíčková (pozdější 

ředitelka). Občané obce zapůjčili staré fotky a staré učební 

                                                 
50 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 180-182. 

51 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 194. 
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pomůcky. Samozřejmě byl také připraven program. Ţáci si 

připravili vystoupení od recitace, zpěv aţ po tanec. 

Panu prezidentovi byl poslán 15. ledna 1992 zvací list, ve 

kterém stálo: „Vážený pane presidente. Naše obec chystá na 5. 

a 6. září 1992 oslavu ke 100. výročí založení školy. Pokud by 

vaše cesty po zemích českých a moravských vedly do našeho 

kraje, bylo by nám velkou ctí, kdybyste se mohl, byť          

i krátkodobě, této oslavy zúčastnit. Termín oslavy je možé 

přizpůsobit Vašemu programu.“
52 

Ve školním roce 1993-1994 na základě nedostatku učebních 

prostor obecní zastupitelstvo rozhodlo, ţe budou přistaveny 

dvě třídy a WC v prostorách školní půdy. Přístavba byla 

provedena v období července - srpna 1994. Byly zřízeny dvě 

učebny se sociálním zařízením. Kolaudace proběhla 30. 8. 1994 

firmou POTRAVINOSTPEKTRUM BRNO. 
53
 

Během letních prázdnin 1997 byla z původně učitelského 

bytu a pozdější školní druţiny vybudována nákladem 70 000 Kč 

chybějící desátá učebna. V části zahrady bylo zbudováno hřiště 

za 170 767 Kč.  

Ve školním roce 1997-1998 pak byla provedena oprava topení 

v půdních prostorách. Na hlavní vchod byl zabudován alarm. 

V roce 2000 bylo ve školním dvoře vybudováno hřiště na 

košíkovou v hodnotě téměř 100 000 Kč. 

Dne 27. května 2002 byla na škole otevřena počítačová 

učebna, kterou tvořilo celkem šest počítačů pro ţáky, jeden 

pro učitele, internet a laserovou tiskárnu. Bylo to v rámci 

Projektu státní informační politiky ve vzdělání. U otevření 

nové počítačové učebny byl přítomen také ministr školství 

Eduard Zeman. 

                                                 
52 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 193-197. 

53 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 220-221, 223. 
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V roce 2002 došlo k vyplavení školy. Bylo to kvůli 

opakovaným silným mrazům, kvůli kterým zamrzl odpad v půdní 

třídě. Jako opatření bylo přerušeno potrubí s vodou           

a vybudovány dva uzávěry, které budou v době silných mrazů 

slouţit k přerušení přívodu vody do půdních tříd.
54
 

Dlouho dobu se mluvilo o tom, ţe v prostorách za školou 

vznikne tělocvična a jídelna. Díky státní dotaci se vše mohlo 

uskutečnit. 
55
 

V červnu 2004 se začalo demoličními prácemi, začalo 

stavění základů a také zpevnění příjezdového můstku potoka. 

Dostavba byla prováděna firmou Stafikr s.r.o. Hustopeče. 

V červenci došlo k betonáţi základových pásů, byla poloţena 

kanalizace a zahájeno zdění.
56
 

Koncem listopadu pak byla poloţena dlaţba, byla provedena 

fasáda tělocvičny a izolace proti zemní vlhkosti. V tělocvičně 

probíhaly přípravy na poloţení podlahy. Byl připojen plyn. 

V listopadu došlo také k temperování celého objektu a zahájení 

malířských prací. V prosinci byly dokončeny řemeslnické práce, 

                                                 
54 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s. 246-255, 272-275. 

55 Dne 3.6.2004 byly firmě STAFIKR, spol. s.r.o. Hustopeče, zastoupené 

ředitelem panem Grůzou, předáno staveniště, tedy prostory školního dvora a 

zahrady. Plány byly zhotoveny uţ v roce 2001 Ing. arch. Svatoplukem 

Richterem, takţe teď uţ zbývala jen samotná stavba. Po vydání prostor byl 

ţákům zakázán vstup do těchto částí a dostavba školy mohla začít.  

  - Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005. 

56 V srpnu začalo zdění nosných konstrukcí, bednění a armování stropů a 

úpravy sklepní konstrukce kolem. V září došlo k betonáţi stropní konstrukce 

nad varnou, jídelnou a šatnami před tělocvičnou, ke zdění tělocvičny a 

elektroinstalaci. V říjnu byly provedeny hrubé rozvody a proběhla opět 

elektroinstalace. Došlo k dokončení střešní konstrukce, poloţení fólie a 

bylo uţ zahájena práce na vnějších omítkách. V listopadu byly dokončeny 

vnitřní omítky, fasáda, betonáţ podlah, tepelná izolace a střechy nad 

tělocvičnou. Byla poloţena folie proti dešti a konstrukce pro římsu a její 

obloţení. 

 - Archiv školy, samostatné dokumenty. 
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elektroinstalace, dlaţby, obklady, přípojky plynu, malování   

a vnější úpravy terénu kolem celého areálu. Budovy byly také 

vnitřně vybaveny.  

Dne 16.1.2005 byly dokončeny poslední drobné úpravy       

a začaly přípravy na slavnostní otevření. Od 24.1.2005 se 

začalo v nové tělocvičně cvičit, provoz v jídelně začal 

1.2.2005. Škola tedy konečně dostala vlastní jídelnu, 

tělocvičnu a kuchyni. 

Náklady na novou přístavbu činily celkem 14,5 milionů 

korun. Většinu z této částky pokryla státní dotace. Zbytek šel 

z rozpočtu obce.
57
 

 

 

 

7. Současnost a budoucnost 

 

 

V součastné době je škola T. G. Masaryka školou pro první 

stupeň. Nachází se zde 1.-5. třída. Školu nenavštěvují ţáci 

z Hrušovan, ale dojíţdí do ní i děti z Medlova, Ledců, 

Bratčic, Vojkovic, Syrovic a Přísnotic. Obvykle škola otevře 

celkem osm tříd. To však záleţí na počtu dětí. 

V prvním a druhém ročníku se vyučuje podle školního 

vzdělávacího programu „Otevřená škola“, v ostatních ročnících 

je to podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j.: 

16 847 / 96-2. 

Ve škole probíhá spousta aktivit, vychází zde i časopis  

Hruška. 

Stále na škole funguje školní druţina, která je určena pro 

ţáky 1.-4. ročníku. Jsou otevřeny celkem dvě oddělení. I zde 

děti pracují podle školního vzdělávacího programu. 

                                                 
57 Archiv školy T. G. Masaryka: neinv., Kronika školy T. G. Masaryka 1971-

2005, s 289-297, dokumenty, které jsou součástí kroniky. 
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Škola T. G. Masaryka se snaţí čím dál více o modernizaci 

nejen ve výuce, ale i ve vybavení. V roce 2008 zakoupila 

interaktivní tabuli. Mezi největší sponzory školy patří Xella 

Porobeton CZ s.r.o a Adosa Ţidlochovice.
58
 

Ve všech třídách byly letos vyměněny ţákovské lavice          

a ţidličky, malá učebna školní druţiny byla nově vybavena 

nábytkem a byla zadaná studie pro velkou třídu školní druţiny.  

V jedné ze tříd byla zřízena knihovna pro ţáky, z velké 

části byl obnoven fond knih. Ve škole  ještě proběhne výměna 

všech oken a bude provedeno zateplení celé budovy.  

  Do budoucna by škola potřebovala rozšířit počet učeben, 

protoţe se předpokládá, ţe v souvislosti se stavbou nových 

domů v Hrušovanech poroste i počet  ţáků na základní škole. 

Bude tedy nutná přístavba. Tou by byly vyřešeny i problémy    

s nevyhovujícími učebnami pro školní druţinu, chybějícími 

učebnami pro zájmovou činnost i se zázemím pro pedagogické     

a správní zaměstnance. 

    Budova školy je stará a ne vţdy odpovídající moderním 

poţadavkům, proto jsou kaţdý rok  nutné velké výdaje na 

zlepšení a opravy. Díky zřizovateli školy, obci Hrušovany u 

Brna, se mnohé podařilo a určitě i mnohé další v budoucnu 

podaří.
59
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 http://www.zshrusovany.skolniweb.cz/index.php?menu=4&rid=152, 15. 1. 

2009. 

59 Vyprávění pamětníka: Mgr. Jana Jandíková, narozena 23.3.1959, zaznamenáno 

v únoru 2009. 

http://www.zshrusovany.skolniweb.cz/index.php?menu=4&rid=152
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Závěr 

 

 

 Vývoj školství v Hrušovanech byl velmi sloţitý a byl 

ovlivňován mnoha historickými událostmi. 

 Státní školství se u nás začalo formovat s nástupem 

osvícenských panovníků Marie Terezie a Josefa II., kteří svými 

reformami poloţili jeho základy. 

 Vznik školy v Hrušovanech ze začátku nebyl vítán. 

Vzdělanost nebyla příliš důleţitá a navíc školné na jednoho 

ţáka představovalo na tehdejší poměry hodně peněz. Ani sama 

obec školu nechtěla, protoţe to představovalo další výdaje, 

které bylo těţké získat. 

 Ţáci z Hrušovan chodili aţ do roku 1774 do školy 

v Unkovicích. V roce 1774 vznikla v Hrušovanech první 

místnost, kde se vyučovalo v druhém poschodí radniční budovy, 

která stála asi v místě dnešní radnice. Nebylo to však vhodné 

prostředí pro ţáky. 

 Vlastní školní budova v Hrušovanech vznikla aţ v roce 

1882. Říká se jí tzv. stará škola. Nejprve byla jednotřídní, 

pak dvojtřídní a nakonec trojtřídní.  

 Významným rokem se stal rok 1892, kdy vznikla nová školní 

budova, která zde stojí dodnes. Škola byla původně dvoutřídní, 

roku 1893 byla rozšířena na trojtřídní a roku 1925 na 

pětitřídní. 

 Postupný vývoj školy byl přerušen první světovou válkou, 

ta pro školu znamenala úpadek. Po první světové válce se 

úroveň školy začala zase zlepšovat, ale postupný vzestup 

zastavila druhá světová válka, která měla na školu ještě horší 

dopad neţ první. Přestalo se dokonce i na určité období 

vyučovat a všeho, co ţáci potřebovali, byl nedostatek. 

Vyučování bylo přizpůsobeno potřebám protektorátu, učitelé    

i ţáci byli omezováni a kontrolováni. 
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 Po válce bylo nutné provést nejdůleţitější opravy, protoţe 

školní budova byla zničená a zanedbaná, ale brzy se začalo 

vyučovat. Od konce 40. let mělo na školu vliv totalitní 

školství. Ve škole se prováděly nutné opravy a učilo se tak, 

jak to vyţadoval reţim. 

 Největší změny nastaly ve škole po roce 1990. Jednak byl 

škole vrácen název – Základní škola T. G. Masaryka, který 

získala na počest prvního prezidenta v roce 1937, ale také 

došlo k přístavbě a výrazné modernizaci školní budovy. 

 Svou prací jsem chtěla shrnout základní informace         

o školství v Hrušovanech a o školní budově, kterou jsem pět 

let navštěvovala. Myslím si, ţe školní budova T. G. Masaryka 

je jednou z nejzajímavějších budov v Hrušovanech a ţe si to 

řada hrušovanských občanů ani neuvědomuje. Sto sedmnáct let 

starou budovou prošla celá řada generací ţáků a pedagogických 

pracovníků, měly na ni vliv události celostátní i celosvětové, 

dnes je institucí, na kterou můţou být Hrušovany pyšné. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

 

 

č.  - číslo  
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c. k.   - císařsko - královská 

č. p. - číslo popisné 

MNV   - místní národní výbor 

OÚ  - obecní úřad 
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