
NEŽ  VZNIKLA  NAŠE  SOUČASNÁ  ŠKOLA  

 

Výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 23.10. 1947, čís. II/2 – 302/4 z roku 

1947 a za souhlasu ministerstva školství a osvěty, daného výnosem ze dne 24. září 

1947, čís. A-225.973/47-II/1, a zemského národního výboru v Praze podle 

ustanovení §5 zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. se od 1. září 1947 zřizuje 

v Damníkově veřejná měšťanská škola. 

Do školního obvodu náležejí tyto obce:  Damníkov, Luková, Kozínoha, Trpík a 

Kunžvald. 

Systemisovaná místa: 1 definitivní místo ředitele měšťanské školy a 4 místa 

definitivních odborných učitelů. 

Dne 1. září 1947 se začalo vyučovat v I., II. a IV. třídě a v JUK. 

Měšťanská škola je v budově staré rychty čp. 4, která byla opravena nákladem cca 

200 000 Kč. Byly v ní umístěny dvě učebny, převlékárna, kabinet, sborovna, školní 

kuchyně s jídelnou a ředitelna. Ostatní dvě učebny ( I. a II. třída ) jsou v budově 

obecné školy. 

   

                                                                                          Z kroniky školy - citace 

 
 

Několik poznámek k začátku školy  

 

Pedagogický sbor 

 

Rajmund Stehlík – zatímní ředitel měšťanské školy 

Jiří Špaček – zatímní odborný učitel 

Josef Lipenský – definitivní učitel 

Jaroslava Krčmářová – učitelská čekatelka 

Věra Mlejnková – učitelská čekatelka 

 

Celkem 86 žáků 

 

 

Události 

 

22. 9. 1947 – prohlídka školy okresním školním  

                      inspektorem Janem Chládkem    

                      z Lanškrouna 

26. 9. 1947 – obdržela škola do správy skioptiku 

 

Dary škole: Nakladatelství Melantrich – 10 knih 

                   Nakladatelství Orbis – 5 knih 

                   Ústřední učitelské nakladatelství – 12 knih 

 

 

 

 



 

Začátek naší současné školy 

 

 

 
 

 

Den 1. září 1983 byl pro damníkovské občany, žáky a učitele velmi významný. 

Byly opuštěny historické budovy z konce 19. století a starší a byla zahájena výuka 

v nové školní budově, vybudované v akci Z. Vlastní montovanou stavbu typu 

KORD postavili montéři Rudných dolů Jeseník. Na podzim byla zahájena práce na 

druhém pavilónu, který měl vyřešit problémy pracovního vyučování a skladovacích 

prostor (termín ukončení 1986).  

 

 

Pedagogický sbor 1. září 1983 

 

Jiří Malich – ředitel školy 

Jan Kozák – zástupce ředitele 

Kamila Semirádová – výchovná poradkyně 

Jana Malichová – skupinová vedoucí, tř. uč. 5.B 

Vlasta Marková – 1. a 3. roč.  

Milada Smoláková – 2. a 4. roč. 

Marie Prokopová – 5.A tř. 

Stanislava Kořínková – 6 .tř. 

Marie Pouková – 7.tř. 

Hana Seďová – 8. tř. 

Anežka Loskotová – vychovatelka 

 



Správní zaměstnanci 

 

František Motyčka – školník 

Kazimíra Kozáková – uklízečka 

Marie Šemberová – uklízečka 

 

 

Počty žáků: 

 

1. –   11 

2. –   14 

3. –   12 

4. –   18 

5. –   49 

6. –   40 

7. –   32 

8. –   39                                                 celkem 215 žáků 

 

 

Práce PO 

 

Žádná škola se tehdy neobešla bez této dětské organizace. Na pionýrské skupině 

pracovalo celkem 15 oddílů. Na základní škole Damníkov 9 a ve spádových 

školách v Třebovici a Lukové 6. Funkci skupinové vedoucí vykonávala Jana 

Malichová. Práce oddílů významně napomohla reprezentaci školy v různých 

soutěžích, ve veřejně prospěšné práci, sběru surovin i při výchově k profesionální 

orientaci. 

 

 

Kroužky: elektrotechnický – Jaroslav Pouk  

                 ochrana přírody – Josef Beran  

                 střelecký – Ladislav Dubišar  

                 požárnický – Radka Lichtenberková  

                 praktická dívka – Zuzana Prokopová  

                                              ( Kamarytová ) 

                 atletický ml. – Jiří Machytka 

                 atletický st. –  Jiří Malich  

                 všeobecný ml.– Stanislava Kořínková 

                 všeobecný nejml. – Hana Seďová 

 

 

Veřejně prospěšná činnost: 
 

Brigádnická činnost se soustředila hlavně na pomoc akci Z – výstavbě nové školy a 

úpravě jejího okolí, na pomoc zemědělství a lesnímu hospodářství. 

Sběr odpadových surovin byl organizován tak, že žáci odnášeli sběr do sběren 

v okolí a přinášeli potvrzení o jeho odevzdání.  MNV zajistil ambulantní sběr, který 



novým autem provedla sběrna z České Třebové. Pionýrská skupina tím přišla o 

zdroj příjmů, ale ten byl nahrazen výtěžkem ze zemědělských brigád. Ve sběrové 

soutěži získáno 15. místo v okrese. 

 

Celkové výsledky za školní rok 1983/84:  

                            Odpracováno 1512 brigádnických hodin 

                            Sebráno 6,5 t odpadových surovin 

                            Sebráno 225 kg léčivých bylin 

 

 

Soutěže:  výňatky 

 

Největší zastoupení v atletice – okresní kolo Pohár Čs. rozhlasu – mladší žákyně  

2. místo 

Krajské finále v Chrudimi – 5. místo a nejlepší vesnická škola Východočeského 

kraje  

Celkové pořadí – 14. místo v ČSSR 

Zdatné děti – 70. místo z 3500 škol 

„ O pohár předsedy odboru školství“ – 1. místo 

Atletické kroužky ČSSR na dálku – 9. místo st. žáci 

 

 

Jednotlivci: 

 

Martin Křížek  – okresní přebory: 1. místo hod oštěpem a  2. místo skok vysoký 

Helena Marková – okresní přebory: 1. místo hod diskem 

Dagmar Marvanová – 2. místo hod diskem 

Zdena Klimešová – 2. místo hod oštěpem 

Dagmar Marvanová – 3. místo hod oštěpem 

Jaroslav Novotný – 3. nejzdatnější st. žák okresu 

Hana Klusáčková – nejlepší výškařka okresu – ml. žákyně, 1. místo v krajském 

přeboru jednotlivců 

 

 

Další soutěže: 

 

Puškinův památník – účast v okresním kole 

Pythagoriáda – účast v okresním kole 

Zlatá zebra – dopravní soutěž 

Mladý požárník 

Mladý zdravotník 

Okresní kolo olympiády v ČJ – Olga Faltýnková 

Výtvarná soutěž s brannou tématikou – Helena Marková – 1. místo 

 

 

 

 



Aktivity: 

 

Putovní výstava  reprodukcí děl českých  a slovenských výtvarných umělců – 

Sluneční prsten 

 

Sklizeň kukuřice 

 

Filmové představení – Mráček Čiko 1.- 4. ročník 

 

Den mladého obránce vlasti 

 

Přespolní běh – ve spolupráci s TJ Sokol 

 

Divadelní představení – Ferda mravenec 1.- 4. ročník 

 

Společenský ples 

 

Vyhlášení nejlepšího sportovce školy: M. Křížek a O. Faltýnková – předání ceny 

juniorskou čs. reprezentantkou v atletice – Janou Šlégrovou 

 

Výchovný koncert: Hudební pohádky – 1.- 4.ročník 

 

Východočeské divadlo Drak: Sen noci svatojánské 6.- 8.ročník 

 

Oslavy 35. výročí založení PO SSM 

 

Vlastivědná exkurze do Planetária v Hradci Králové a Afrického muzea v Holicích 

– 3. a 4. ročník 

 

Dvoudenní putování 7. třídy – Moravský kras 

 

Vlastivědná exkurze žáků 7. třídy do Památníku písemnictví ve Žďáru nad Sázavou 

a na hrad Pernštejn 

 

Exkurze žáků 5. tříd – Toulovcovy maštale 

 

Okresní  finále Odznaku zdatnosti – postoupila družstva všech 4 kategorií  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   První vysvědčení vydané v nové škole 

 

 
 

   První společné fotografování na konci školního roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Zpracovala Mgr. Dagmar Habrmanová 


