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

Školní rok 

1948 / 1949 

Školní rok 1948/1949 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1948, kterýmžto dnem vstoupilo 
celé školství v ČR do nového období. Ministerstvo školství a osvěty přihlížejíc k významu 
tohoto dne v dějinách školství Československé republiky nad jiné památného ustanovilo, 
aby na všech školách byl dne 1. září 1948 uspořádán „Svátek československé školy“, kde 
by slavnostním způsobem bylo vzpomenuto významu školského zákona pro vzdělání 
a budoucnost národa.  

Úkolem a cílem nové školy podle tohoto zákona je: Školy pečují o všestranný, rozumový, 
citový, mravní a tělesný rozvoj žactva. Vzdělávají mládež v duchu pokrokových národních 
tradic a ideálů humanity, vychovávají k samostatnému myšlení, cílevědomému jednání, 
činorodé práci i družné spolupráci a prohlubují v mládeži touhu po sebevzdělávání 
a pokroku.  

Divadelní kroužek 

Z podnětu učitelů národní školy byl založen při Sdružení rodičů a přátel školy divadelní 
kroužek vedený ředitelem školy. Všichni učitelé národní školy se obětavě účastnili práce 
v kroužku a nacvičili a sehráli pět divadelních her, z nichž každá měla dvě představení. 
Byly provedeny hry: „Václav Hrobčický z Hrobnic“ (28. října 1948), „Jedenácté přikázání“ 
(12. prosince 1948), „Vojnarka“ (6. března 1949), „Okénko“ (23. dubna 1949) a „Honza 
v zakletém zámku“ (18. a 19. června 1949). 

Stravování 

Od 1. listopadu 1948 bylo na škole zavedeno stravování vzdáleného žactva za polední 
přestávky z přídavkových potravin podle výnosu ministerstva výživy z 20. října 1947. 
Dávky na jedno dítě činily: 10 g cukru, ¼ litru mléka, 2 housky (100 g) a 150 g sýra na 
měsíc. Od 3. ledna 1949 začalo na škole stravování všeho žactva z akce Mezinárodního 
dětského fondu, z níž se dostávalo dětem mléko, tuky a maso. Celkový náklad na 
stravování činil 42 238,- Kčs. Na stravování přispělo OPM (Okresní péče o mládež) 
v Loučné částkou 20 500,- Kčs. Stravující se žactvo uhradilo 13 750,- Kčs. Schodek 
v částce 6 850,- Kčs byl uhrazen z pokladny rodičovského sdružení z výtěžku divadelních 
představení.  

Vánoční dárky 

Dne 22. prosince 1948 byla uspořádána vánoční besídka s nadílkou při vánočním 
stromku. Všem dětem se dostalo cenných dárků. Žactvo první, druhé a třetí třídy dostalo 
po krabici pastelek, žactvo čtvrté a páté třídy po krabici vodových barev a soupravku 
misek pro malování. Mimo to bylo žactvu rozděleno 8 tuctů tužek a 10 tuctů per. Celkem 
se dostalo žactvu darů za 3 750,- Kčs. Na školní výlety bylo žactvu přispěno obnosem 
2 000,- Kčs.  

Sbírka cukru 

V měsíci lednu probíhala na škole akce na podporu lidového vydání spisu Aloise Jiráska 
ve formě soutěže všech škol v kraji olomouckém. Sbírka mezi žactvem vynesla na 
penězích 858,20 Kčs. Sbírka cukru pořádaná na všech školách pro bulharské děti vynesla 
na naší škole 5 kilogramů cukru. 

Závazky a úkoly 

1.) Žactvo národní školy bude pečovati o pěkný vzhled prostranství před pomníkem na 



paměť osvobození v sousedství školy, kde vysází záhony květin a bude je udržovati. 

2.) Bude pokračovati za součinnosti učitelů ve sběru lahví kromě sběru papíru a textilních 
odpadků. Sebere do konce školního roku celkem 2 000 kusů lahví. Sběr papíru bude 
zintenzivněn, měsíční průměr na žáka bude zvýšen o 100 %. 

3.) Žactvo 4. a 5. třídy odpracuje 300 hodin při lehčích polních pracích a za dozoru učitelů 
500 hodin ve školce JZD (Jednotné zemědělské družstvo).  

4.) Žáci ze zemědělských rodin budou působiti na své rodiče, aby zvýšili své dodávky 
mléka a vajec. 

5.) Učitelstvo národní školy se zapojí do mimoškolní osvětové práce v Sokole, MRO 
(Ministerstvo…). Divadelní ochotnický spolek za vedení a aktivní účasti učitelů sehraje 
do roka 10 divadelních představení v místě a okolí, z čehož polovina bude ve prospěch 
školy a žactva.  

6.) Učitelský sbor jako brigádu provede těžbu palivového dřeva pro vytápění školy.  

Všechny stanovené úkoly byly splněny a někde i překročeny. 

Dne 23. listopadu 1948 bylo prezidentu Klementu Gottwaldovi uděleno čestné občanství 
Velkých Losin.  

Dne 11. a 12. prosince 1948 sehráli žáci národní školy pohádkovou hru „Dvě Maryčky“.  

Radostné dny mládeže pořádané Československým svazem mládeže po celé republice 
byly zahájeny na zdejší škole v sobotu dne 18. a v neděli 19. června 1949. Divadelní 
kroužek s učitelským sborem sehrál pro žactvo místních a okolních škol pohádkovou hru 
„Honza v zakletém zámku“. 

zapsal Jan Veichart, řídící učitel 


