
Úryvky z kroniky České školy obecné ve Velkých Losinách 
(Státní okresní archiv Šumperk) 

Školní rok 
1947 / 1948 

… Školní rok začal dne 1. září 1947 vyučováním v pěti postupných třídách. 
Podle národnosti bylo 159 žáků národnosti české, 1 slovenské 
a 6 německé… 

… Pro správce obecné školy opatřila Újezdní školská rada novou naturální 
zahradu, takže zahrada při školní budově byla celá ponechána řediteli 
měšťanské školy… 

… Rozpočet školních potřeb na rok 1947 činil 97 100 Kčs, na jednu třídu 
průměrně připadlo 19 420 Kčs. Na rok 1948 bylo rozpočteno celkem 
88 700 Kč, na jednu třídu průměrně 17 740 Kčs… 

… Veřejná oslava výročí 98. narozenin presidenta Osvoboditele se konala 
dne 7. března 1948 v sále restaurace „Zátiší“. Před sehráním divadelní hry 
„Červený mlýn“, jejíž režii měl učitel Alois Plášek, promluvil o životě a práci 
presidenta Dr. T. G. Masaryka odborný učitel Josef Dobrý… 

… Dne 3. dubna 1948 konalo se na škole slavnostní shromáždění všeho 
žactva a učitelského sboru, jehož účelem bylo kladné zhodnocení dějinných 
událostí z února t. r. v našem státě – vítězství naší lidové demokracie nad 
pokusy o zvrat dosavadního vývoje k socialismu a zdůraznění trvalého 
československo – sovětského přátelství a bratrského společenství všech 
slovanských národů… 

… Ve školním roce 1947/1948 bylo žactvem sebráno celkem 2 541 kg 
odpadových hmot. Na žáka připadlo průměrně 1,86 kg. Léčivých bylin bylo 
sebráno a usušeno 32 kg, kaštanů pro krmení zvěře 485 kg… 

… Vzdálenému žactvu byly podávány v zimních měsících (listopad – duben) 
za polední přestávky polévky, rohlíky a mléko. Celkový náklad na stravování 
žactva činil 6 000 Kč a byl uhrazen z darů a z výtěžku sběru odpadových 
hmot. Pro 31 žáků byly k vánocům zakoupeny boty, papuče, cvičky a 
punčochy. Náklad uhradila Okresní péče o mládež ve Vízmberku z výtěžku 
sbírky pod vánočním stromem republiky, který byl postaven před školní 
budovou u kostela ve Velkých Losinách… 

… Dne 30 května 1948 konaly se druhé volby do Národního shromáždění 
v obnovené republice. Ve Velkých Losinách zúčastnilo se voleb 952 voličů. 
Pro jednotnou kandidátku Národní fronty bylo odevzdáno 903 hlasů, 
prázdných lístků bylo 49… 

… Školní rok skončil dne 28. června 1948. Koncem roku bylo na škole 
(obecné) celkem 154 žáků… 

 
zapsal Jan Veichart, řídící učitel 


