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V roce 2006 uplynulo 120 let od založení školy v Tatenici a 10 let od opravy a přístavby 
budovy Základní školy v Tatenici. K tomuto výročí založení školy v naší obci je vydán 

sborník ze školních kronik, které vedli ředitelé školy. 
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Založení školy 
 
 Podle dohadu německé školní kroniky z roku 1874 je zdejší škola velmi stará. Farní 
kostel zde stál již roku 1350 a podle tradice již tehdy bylo v obci vyučováno. Od roku 1874 do 
roku 1938 jsou dějiny školy zapsány ve dvou knihách. Škola byla až do osvobození německá, 
měla 4 třídy a někdy až 247 žáků. Byla při ní zřízena škola mateřská a lidová škola 
zemědělská. Nynější školní budova byla postavena roku 1886 nákladem 27 000 zlatých. Byla 
tehdy nejpěknější z venkovských škol na Moravě. 
 Do roku 1945 byla zdejší škola německá. České děti se vzdělávaly v české škole 
v Krasíkově, která byla otevřena 1. září 1925. 1. ledna 1928 byla zde zřízena mateřská školka 
a opatrovna pro děti od 3 do 6 let a v roce 1929 byla otevřena měšťanská škola. V říjnu 1938 
byla česká obecná a měšťanská škola v Krasíkově Němci uzavřena. Po celou dobu okupace se 
na škole česky nevyučovalo, jen německy. 

 
 

Z prvního zápisu ze školní kroniky z roku 1945 
  

20. srpna 1945 byla otevřena zdejší česká škola (obecná – 1. stupeň). Přihlásilo se 18 
českých dětí, počet dětí postupně rostl vlivem českých osídlenců, takže 18. října 1945 měla 
škola 28 dětí českých a 87 dětí německých. 

Školní rok 1945 –  46 byl zahájen dne 3. září. Stav školní budovy byl žalostný. Němci 
po dobu okupace měli jiné starosti než udržovat školu. Posléze ubytování německého vojska 
ve škole dovršilo zkázu. Kamna byla ve všech místnostech poškozena, malby, nátěry, zámky i 
mnoho okenních tabulí zničeno, lavice spáleny, zbytek kromě jedné učebny sešlý. Během 
roku byla opravena okna, opatřena dvoje kamna a v červenci započato s malbami, nátěry a 
opravou fasády. 

Ve školním roce 1946 – 47 ve  škole již nebyly německé děti ( byl dokončen odsun 
německých obyvatel ), celkový počet českých dětí byl 61. Ředitelem školy od roku 1945 do 
roku 1953 byl Václav Fettr. 18. listopadu 1946 byla otevřena mateřská škola. 
  

 
Školní rok 1949 – 50, 1950 - 51 

 
 K 1.9.1949 došlo k přestěhování střední školy z Krasíkova do školy v Tatenici, tzn. – 
od tohoto šk.roku byla v Tatenici mateřská, národní a střední škola. Počet žáků se zvýšil, 
proto byl ve školní budově zrušen byt ředitele a současně se uvažovalo o nadstavbě 2. patra 
školní budovy. Stavitel Vladimír Blažek z Jedlí vypracoval plán, rozpočet byl ve výši 
1 300 000,-Kč.  Do budovy byl zaveden vodovod, zřízeny splachovací toalety a umyvadla ve 
třídách, zaveden elektrický proud, chodby byly pokryty terasem a ve sklepních prostorách byl 
upraven byt pro školníka. Dále byl do školy zaveden telefon a opraven plot u školní budovy.  
Mateřská a národní škola:               Střední škola: 
Počty:  mateřská škola      29, 27 dětí  Počty: 111, 129 žáků 
  národní škola        68, 73  žáků   Ředitel školy: Jaroslav Mikolášek 
Ředitel školy: Václav Fettr    Učitelé: Blažena Krutilová 
Učitelé:  Božena Tökölyová     Josef Kovář 
    Božena Fučíková     Josef Popela 

 Antonín Weber 
 
Žáci dojížděli z Krasíkova, Hoštejna, Kosova, Dolní Hynčiny, Křižanova a Žichlínka. 
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Školní rok 1953 – 54 
 

1. září 1953 vstoupil v platnost školský zákon, kterým se národní a střední škola 
organizačně přeměnila na osmiletou střední školu.  
Počty žáků: 1. stupeň    90  Ředitel školy: Jaroslav Mikolášek 
         2. stupeň  125  Učitelé: Václav Fettr, Ludmila Řeháková, Božena 
         celkem  215        Mikolášková, Jan Březina, Anna Jadrníč- 
                 ková, Josef Popela, Jaroslav Coufal 
      Školník: Petr Bartoš 
Koncem školního roku 1953/54 zažádal ředitel školy Jaroslav Mikolášek o zproštění 
ředitelské funkce ze zdravotních důvodů. Ředitelem školy od 1.9.1954 byl jmenován p.uč. 
Antonín Voltner. 

 
 

Školní roky 1954 – 57 
 

Od 13. března 1955 byla na zdejší škole zřízena školní kuchyň. Její vybavení však 
bylo z počátku velmi nedostatečné i místnost byla nevyhovující. Jako vedoucí kuchařka byla 
přijata paní Stanislava Špalková a pomocná kuchařka paní Anna Pospíšilová. Ředitel školy 
p.uč. Antonín Voltner byl na vlastní žádost 31.8.1957 přeložen na osmiletou střední školu 
v Rohli. 
 
 

Školní rok 1957 – 58 
 

Novým ředitelem školy se stal p.uč. František Straka, který byl do této doby ředitelem 
osmileté střední školy v Rohli. Současně byl zástupcem ředitele školy jmenován p.uč. 
Jaroslav Farník. V tomto školním roce se vyučovalo ve 3. a 4. ročníku na směny, neboť škola 
měla devět tříd a osm učeben. Vždy jedna třída měla jeden měsíc dopoledne a druhá 
odpoledne vyučování. Úspěch měli žáci v recitaci, zpěvu a hře na klavír. Žákyně 5. třídy Eva 
Coufalová postoupila do krajského kola v recitaci a žákyně 7. třídy Skálová byla pozvána 
k prezidentu republiky Antonínu Novotnému do Lán.  
 

 
Školní rok 1959 – 60 

 
Od 1. září dostávali žáci poprvé zdarma učebnice a školní potřeby. Došlo k novému 

rozdělení okresů a krajů. Byl zrušen Olomoucký kraj, některé části připadly Ostravskému jiné 
Brněnskému kraji. Zábřeh přestal být okresním městem, několik obcí v západní části tohoto 
okresu bylo přiděleno k okresu Ústí nad Orlicí, mezi nimi i Tatenice. Od 1. července 1960 
byla Tatenice připojena k novému okresu, krajským městem se stal Hradec Králové.  
 
 

Školní rok 1960 – 61 
 

Osmileté všeobecné vzdělávání se prodloužilo o jeden rok, tzn. od 1. září 1961 byla 
devítiletá školní docházka – základní devítiletá škola. Pro práci v dílnách se začala opravovat 
místnost na zámku. Bylo zavedeno elektrické zařízení, pan školník Kotouček zde prováděl 
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zednické práce. 11. února škola uspořádala ples – účast 200 návštěvníků. P. ředitel školy 
František Straka byl přeložen do Králík. 
 

 
Školní rok 1961 – 62 

 
Od 1.9.1961 byl ustanoven ředitelem školy p. Oldřich Kusák, který se svou manželkou 

Zdeňkou Kusákovou, přišel ze školy v Králíkách. Byla zavedena funkce výchovného poradce. 
Měl na starost otázky výchovy a volby povolání, funkci vykonával Jaroslav Farník – zástupce 
ředitele. O hlavních přestávkách učitelé prodávali žákům mléko, rohlíky a sušenky. Dovoz 
potravin do školy zajišťoval pan školník. Od pana Hegera byl propůjčen sál na cvičení dětí 
v tělesné výchově. V dubnu byl oplocen školní pozemek. Zaměstnanci ČSD darovali škole 
pražce, které sloužily jako kůly, pletivo zakoupil místní výbor a oplocení provedl pan školník 
s chlapci z vyšších ročníků. 
 
 

Školní rok 1962 – 63 
 

Škola měla 12 tříd ( v 6. až 8. ročníku bylo po dvou třídách), proto se vyučovalo na 
směny ve druhé, třetí, čtvrté a páté třídě. Z důvodů mimořádných mrazů -30ºC byly 
prodlouženy pololetní prázdniny do 11. února. Lékařské prohlídky žáků vykonával od 
1.10.1962 Mudr. Miroslav Široký společně s Mudr. Vasylem Melnykem, který dojížděl 
z Lanškrouna. Školní kuchyň byla přemístěna na zámek. Z místnosti, kde se nacházela 
kuchyň, byla zřízena třída a kabinet. Současně byl upraven sklep školy na šatnu žáků. V říjnu 
1962 bylo založeno učitelské kvarteto ve složení Ladislav Sklenář, Oldřich Kusák, Miloš 
Polášek a Emil Mikolecký. 28. května na schůzi SRPŠ seznámil Mudr. Miroslav Široký 
všechny zúčastněné s podrobným plánem na vybudování koupaliště. Byl ustanoven výbor pro 
stavbu koupaliště, který se skládal ze zástupců MNV, všech organizací v obci a zástupců 
školy. 
 
 

Školní rok 1963 – 64 
 

Od 1. září 1963 vstoupil v platnost nový klasifikační řád pro základní devítileté školy, 
který stanovil, že z tělesné výchovy, hudební výchovy a psaní nemohl žák propadnout a 
současně umožňoval, že žák mohl postoupit do vyššího ročníku i když měl jednu nebo dvě 
nedostatečné, kromě českého jazyka a matematiky. 10. dubna bylo zahájeno budování hřiště 
na školním dvoře.  V září byla zahájena výstavba koupaliště, které bylo dokončeno v červnu 
1964. V tomto školním roce došlo k úpravám budovy školy – nová střecha budovy, 
hromosvody, okapové roury, komíny, položení parket ve třídách, vybudování pracovny na 
půdě a položení dlaždic v šatně žáků (celkové náklady 70 000,- Kč).   
  
 

Školní rok 1964 – 65 
 

1. září byla otevřena školní družina, na zařízení družiny rodiče darovali 1 500,- Kč a 
odbor školství 2 000,- Kč. Z těchto prostředků byl zakoupen nábytek a nejnutnější vybavení. 
Vychovatelkou byla pověřena paní Marie Sobotková. Změnil se způsob přijímání žáků do 
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škol, dosavadní pohovory se zrušily a žáci vykonávali přijímací zkoušky z českého jazyka a 
matematiky. V únoru byl z výtěžku plesu školy zakoupen televizor. 

 
 

Školní rok 1965 – 66 
 

V tomto školním roce bylo vedoucím školského odboru a okresní školním 
inspektorem rozhodnuto, že od 1. září 1966 žáci z Hoštejna, Hynčiny a Křižanova přejdou ze 
zdejší školy do školy v Zábřehu. S tímto rozhodnutím rodiče z uvedených obcí nesouhlasili, 
problémy nastaly i v naší škole, neboť úbytkem žáků se snížil počet tříd a někteří z učitelů 
museli odejít do jiných škol. Z rozpočtu obce byla provedena oprava a instalace elektrického 
vedení v hodnotě 58 000,- Kč.  
 
 

Školní rok 1966 – 67 
 

Do funkce zástupce ředitele byl jmenován p.uč. Václav Jakšl. Bývalý zástupce ředitele 
p. Jaroslav Farník přešel na vlastní žádost na ZDŠ do Zábřeha. Pravidelné prohlídky žáků od 
tohoto roku prováděl nový dětský lékař Vladimír Pelant. Celostátně bylo na školách zařízeno 
podávání mléka žákům o hlavních přestávkách. Před budovou školy bylo vybudováno nové 
oplocení s podezdívkou a do cvičné kuchyně byly zakoupeny elektrická kamna.  
 
 

Školní rok 1968 – 69 
 

Ve dnech 19.6. a 22.6. bylo sehráno divadelní představení pohádky „Sněhurka, 
zvířátka a 7 mužíčků“. P.z. Václav Jakšl  s pí.uč. Květuší Ditertovou uvedenou pohádkou 
s dětmi nacvičili, masky zvířátek ušily maminky žáků. Pod vedením p. ředitele Oldřicha 
Kusáka dva žáci 9. ročníku vybudovali fyzikální a chemickou pracovnu. Do jednotlivých 
stolků byly zavedeny elektrické vodiče tak, aby žáci mohli provádět laboratorní práce 
z fyziky.  
 
 

Školní rok 1969 – 70 
 

Dne 24.1.1970 uspořádalo SRPŠ tradiční ples. Výbor SRPŠ se rozhodl uspořádat ples 
na zámku a současně v sále Jednoty, aby mladým i starším občanům byla dána možnost se 
„dosyta vytančit“. Na zámku hrála hudba pro mladé z Rovenska Rytmus a v pohostinství 
Jednota hudba OB pro občany, kteří mají rádi valčíky, polky, mazurky apod. Oba sály byly 
plné a mladá i starší generace byla spokojena. Čistý zisk činil 5 239,20 Kč. V dubnu 1970 
byla provedena výměna umyvadel a oprava vodovodního zařízení a na chlapeckých toaletách 
úprava pisoárů. Počátkem prázdnin byla zahájena oprava omítky a výměna oken. Tyto práce 
zahájili důchodci z Tatenice a Krasíkova a při úklidu pomáhali učitelé. Na rekonstrukci byla 
z odboru školství v Ústí nad Orlicí uvolněna částka 120 000,- Kč. 
 
 

Školní rok 1970 – 71 
 

Školní rok byl zahájen 1. září, ale  podmínky pro  zahájení  byly  velmi  svízelné.  Na  
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škole pracovali zedníci, kteří dokončovali omítku a natěrači, kteří prováděli veškeré nátěry 
nových oken a opravu nátěrů na chodbách i ve třídách, které byly poškozeny při výměně 
oken. Vyučování nebylo přerušeno a k 1. říjnu byla celková oprava dokončena. Pod vedením 
Václava Jakšla děti nacvičily divadelní pohádku „Sněhová královna“. 
 
 

Školní rok 1971 – 72 
 

V tomto školním roce bylo KNV v Hradci Králové rozhodnuto, že z důvodu nízkého 
počtu tříd na zdejší škole je funkce zástupce ředitele neopodstatněná a p.uč. Václav Jakšl byl 
z funkce zástupce ředitele odvolán. 
 
 

Školní rok 1972 – 73 
 

Ředitel školy p. Oldřich Kusák dovršil v únoru 1972 šedesát let a rozhodl se, že od 1. 
září tohoto roku odejde do důchodu. Na jeho místo měl nastoupit p.uč. Václav Jakšl, který ale 
dopisem vedoucímu školského odboru oznámil, aby s ním nebylo počítáno jako s eventuálním 
ředitelem školy, že z obavy o své zdraví by tuto funkci nepřijal. Z tohoto důvodu byla 
oslovena pí.uč. Zdeňka Kusáková, aby ona převzala vedení školy, ale ona rovněž tuto funkci 
odmítla. Po dalším neúspěšném vyjednávání s ředitelem ZDŠ v Damníkově p.uč. Záleským, 
byl požádán p. Oldřich Kusák, aby alespoň jeden rok setrval ve funkci. P.uč. Kusák prohlásil, 
že vzhledem k okolnostem zůstane ještě tento školní rok ve funkci s podmínkou, že v případě, 
kdyby se našel vhodný ředitel, bude mu umožněno odejít do důchodu. 

 
 

Školní rok 1973 – 74 
 

K 31.8.1973 odešel do důchodu p. Oldřich Kusák a od 1. září byla ustanovena 
ředitelkou školy pí.uč. Zdeňka Kusáková. Na vlastní žádost po šestiletém působení na zdejší 
škole byl přeložen na ZDŠ do Dolní Rovně, okres Pardubice p.uč. Václav Jakšl. Český svaz 
žen uspořádal 16. února První babský bál a 17. února První dětský karneval, ze kterého děti 
měly velkou radost. Byly instalovány 3 zásobníky teplé vody,  zakoupené z prostředků SRPŠ. 
Finanční prostředky SRPŠ získávalo z plesů, kdy průměrný zisk z jednoho plesu byl 4 000,-
Kč. Teplá voda byla přínosem hlavně pro pí. uklízečky, které do této doby teplou vodu 
ohřívaly. 

 
 

Školní rok 1974 – 75 
 

Dne 2. září 1974 byla na žádost rodičů v Krasíkově zrušena základní škola a žáci byli 
převedeni do zdejší školy. Tím byl zvýšen počet tříd  ze sedmi na osm a současně přešel na 
zdejší školu i pan učitel Petr Bořek, který působil na škole v Krasíkově  ve funkci ředitele od 
roku 1971. Část pomůcek byla převedena do školy v Tatenici. 
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Školní rok 1975 – 76 
 

K 1.9.1976 byl do funkce ředitele školy jmenován p.uč. Josef Štursa, který dosud 
působil dva roky ve funkci ředitele školy ve Strážné. Dosavadní ředitelka školy pí.uč. Zdeňka 
Kusáková odešla do důchodu. V důsledku adaptačních prací na zámku se v prosinci začalo se 
stěhováním dílny ze zámku do budovy školy. Současně byla zahájena oprava v budově Domu 
mládeže. Měla být zde školní kuchyň s jídelnou a školní dílny. Byla vyměněna střešní krytina 
a okna. Suterén sloužil jako sklad brambor a zeleniny a byla zde umístěna škrabka na 
brambory. Dále zde měly být vybudovány školní dílny. V přízemí byla umístěna školní 
kuchyň, jídelna a šatna pro kuchařky. Veškeré uvedené úpravy byly dočasné, neboť byla 
plánována přístavba školy.  
 
 

Školní rok 1976 – 77 
 

Ke konci roku 1976 byla již školní kuchyň s jídelnou přestěhována ze zámku do 
upravených místností ve výše uvedené budově. Školní kuchyň s jídelnou zde byla až do roku 
1996, kdy byla dokončena přístavba školy.  
 
 

Školní rok 1978 – 79 
 

Koncem školního roku 1977/78 bylo rozhodnuto, že ZDŠ ve Strážné bude uzavřena. 
Nejdříve bylo dohodnuto, že žáci 2. stupně budou navštěvovat školu v Tatenici a žáci 1. 
stupně školu v Cotkytli. Rodiče ze Strážné požadovali, aby všechny jejich děti mohly 
navštěvovat zdejší školu. Školský odbor jejich požadavku vyhověl a od září se počet tříd ze 
sedmi zvýšil na devět. ( Dosud se vyučovalo spojeně ve 4. a 5. ročníku – 35 žáků a v 7. a 8. 
ročníku 25 žáků). Z tohoto důvodu se zvýšil počet žáků zdejší školy a současně s tím se začal 
projevovat nedostatek učeben. Proto se započalo s rekonstrukcí místnosti v suterénu, která 
sloužila jako byt školníka a později jako cvičná kuchyň. Rekonstrukce byla ukončena 
v prvním týdnu v září. O prázdninách proběhla rekonstrukce elektroinstalace v přízemí 
budovy. V únoru 1979 byla zahájena rekonstrukce vodoinstalace a odpadů v celé budově 
školy. (Předchozí oprava byla v roce 1949.) V tomto školním roce byly vyhlášeny uhelné 
prázdniny. Se zvýšením počtu žáků souvisí i vyšší počet učitelů. Opět byla zavedena funkce 
zástupce ředitele školy, do které byl jmenován dosavadní ředitel ZDŠ ve Strážné p.uč. 
Vladimír Borovec. Nově byl zřízen školní klub pro žáky 2 . stupně, vychovatelkou se stala pí. 
Marie Borovcová.  
 
 

Školní rok 1979 – 80 
 

Během letních prázdnin došlo k částečné rekonstrukci budovy. Byla vyměněna okna a 
dveře do dvora, instalováno ústřední topení, na WC instalovány nové klozetové mísy, pisoáry 
a umývadla, upraveny šatny v suterénu. Školní dílny byly přestěhovány do řady domů, které 
byly určeny k demolici – Blažíčkovi ( v současné době jsou tyto domy zbourány – úsek mezi 
hřbitovem a zámkem, za opěrnou zdí). Prostory byly ale nevyhovující k výuce, proto výuka 
technických činností v následujícím školním roce probíhala v učebně budovy školy. 
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Školní rok 1980 – 81 
 

Změnila se struktura na ZDŠ, 5. ročník, který dosud patřil na 1. stupeň, byl přesunut 
na 2. stupeň. Škola měla nedostatek učeben a kabinetů na uložení pomůcek. Převážná část 
pomůcek byla umístěna v půdních prostorách.  
 
 

Školní rok 1981 – 82 
 

 Na podzim 1981 probíhaly práce na přístavbě uhelny. Do této doby bylo uhlí sypáno 
volně před kotelnu a přikryto plachtou. Během přístavby byla buldozerem vybrána zemina, 
položeny panely šikmo k silnici a nad touto plochou byla postavena dřevěná kůlna. Úpravy 
byly prováděny brigádnicky z řad rodičů. K zápisu pro školní rok 1983 – 84 se dostavilo 42 
dětí. Z tohoto důvodu byly zrekonstruovány 2 učebny v budově školní kuchyně a jídelny, 
jedna z nich byla umístěna v suterénu budovy. Také technickým pracím se vyučovalo v této 
budově. Pomůcky na výuku byly přenášeny z protilehlého domu ( Blažíčkovi ). V tomto 
školním roce byl naposledy 9. ročník, od příštího školního roku bude mít škola 8. ročníků – 
v názvu školy není slovo devítiletá. 
 
 

Školní rok 1982 – 83 
 

Ve třídách byly zhotoveny kryty na ústřední topení a na chodbách obložení stěn. Práce 
probíhaly za provozu školy.  
 
 

Školní rok 1984 – 85 
 

Počátkem května 1985 byl otevřen opravený zámek, který byl postaven Ladislavem 
Velenem ze Žerotína v renesančním slohu jako lovecký zámek, v místě dřívější tvrze. Ještě 
v roce 1975 uzavírala malé nádvoří čtyři křídla zámku. Je škoda, že  prvních dvacet let po 
ukončení války, poškodila voda zatékající střechou zámek natolik, že jižní a západní křídlo 
zámku muselo být pro zchátralý stav strženo. Před ukončením školního roku zaznělo žákům 
osmé třídy „Poslední zvonění“ a následovalo „Předání štafety“  budoucím prvňáčkům. Žáci 8. 
třídy přivedli budoucí prvňáčky do školy a seznámili je s třídou, ve které se budou od 1. září 
učit. 
 
 

Školní rok 1985 – 86 
 

Byla zahájena rekonstrukce bývalého skladu u zámku na školní dílnu a odbornou 
učebnu. Většina prací byla provedena organizováním brigád z řad rodičů. 
 
 

Školní rok 1986 – 87 
 

TJ Sokol prováděla adaptační práce v tělocvičně. V bývalém bytě u Hegerů byla 
zřízena nářaďovna a šatna, žáci přestali používat vchod přímo z ulice. Uskutečnilo se jednání 
se školským odborem v Ústí nad Orlicí o plánované přístavbě školy. Další jednání proběhlo 
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v říjnu 1987. P. ředitel Josef Štursa podal žádost o uvolnění z funkce ředitele školy 
k 31.8.1987. Školský odbor v Ústí nad Orlicí této žádosti vyhověl a od 1.9.1987 byla do 
funkce ředitelky školy jmenována pí.uč. Jana Poláková. 
 

 
Školní roky 1996 – 2006 

 
1.9.1996 byl zahájen provoz v přístavbě školy a rekonstruované původní budově. 

Přístavba byla zahájena v roce 1993. Vyžádala si jednadvacet miliónů korun z prostředků 
státu, okresu i obce. V přístavbě se nacházejí odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a 
zeměpisu, matematiky, českého jazyka a dějepisu, rodinné výchovy, výtvarné výchovy, 
praktických činností, počítačová učebna, tělocvična, jídelna, školní kuchyň, šatny a byt 4 + 1. 
Všechny učebny byly vybaveny učebními pomůckami v hodnotě 300 000,- Kč. Areál školy 
doplňuje volejbalové hřiště, doskočiště a koutek pro volný čas dětí ve školní družině. Žákům 
a zaměstnancům je umožněno stravování ve školní jídelně, současně je zde zajišťována strava 
pro mateřskou školu,  která se do mateřské školy převáží. Vytápění všech prostor školy bylo 
až do září 2003 zajišťováno plynovým vytápěním propan – butan, nádrže na plyn byly 
zapuštěny v zemi v blízkosti školy.  V roce 2003 byla naše obec plynofikována a vytápění ve 
škole přešlo na zemní plyn.  

Mateřská škola se nachází ve starší budově, která plně nevyhovuje novým 
hygienickým normám a kapacitě přijímaných dětí. Z důvodu neúplného využití všech učeben 
v budově základní školy a uvedeným podmínkám v budově mateřské školy bylo v roce 2001 
v koncepci školy zpracováno přestěhování mateřské školy do budovy základní školy. OÚ 
Tatenice podal žádost na OHS, aby provedla šetření v základní škole z důvodu umístění MŠ 
do budovy ZŠ. Okresní hygienická stanice neměla námitek na toto řešení a starosta obce byl 
vyzván k předložení stavebního řešení. Zastupitelstvo obce v novém složení ale rozhodlo, že 
mateřská škola by byla v prostorách školy stísněná, a proto se bude budova mateřské školy 
rekonstruovat. 

 Obec Tatenice v lednu 2002 zakoupila škole keramickou pec, byla vybudována 
keramická dílna. V rámci realizace projektu „Internet do škol“ byla na naší škole zřízena nová 
počítačová učebna. K užívání byla předána 30.4.2002. K dispozici bylo 6 uživatelských 
stanic, 1 stanice pro správce sítě a laserová tiskárna. V tomto školním roce došlo 
k rekonstrukci podlah v původní budově v přízemí. Odstranily se dřevěné podlahy, které 
v některých třídách byly vyduté, proběhlo vybetonování a položení podlahových krytin. 
V uvedených třídách se připevnilo nové obložení radiátorů. Do 5. ročníku byly zakoupeny 
nové lavice a židle. K 1. lednu 2003 byla zřízena obcí Tatenice příspěvková organizace 
s názvem Základní škola Tatenice, okres Ústí nad Orlicí. Součástí organizace je základní 
škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 

 K 1.9.2002 bylo v mateřské škole zapsáno 46 dětí. Pro školní rok 2003/2004 se do 
mateřské školy přihlásilo 54 dětí. Z důvodu nízké kapacity mateřské školy byla podána na 
Krajskou hygienickou stanici žádost o povolení zřízení jednoho oddělení v budově ZŠ. 
Krajská hygienická stanice tuto žádost schválila. Současně byla podána žádost o navýšení 
výkonů v MŠ pro uvedený školní rok. Tato žádost byla shledána opodstatněnou a Odbor 
školství, mládeže a sportu KrÚ Pardubického kraje souhlasil se zřízením dalšího oddělení MŠ 
( dosud bylo jedno a půl oddělení MŠ). II. oddělení MŠ bylo k 1.9.2003 umístěno v budově 
ZŠ. 

 Na podzim 2004 došlo k 1. etapě rekonstrukce budovy MŠ. Budova byla 
plynofikována  a v 1. poschodí bylo vybudováno sociální zařízení pro děti a učitelky. 2. etapa 
proběhla na podzim roku 2006. Bylo vyměněno část oken v přízemí, vybudováno sociální 
zařízení v přízemí a upravena herna pro mladší děti. Na jaře roku 2006 proběhlo vybavení 
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zahrady mateřské školy zahradním nábytkem a průlezkami pro děti. Na toto zařízení se 
podařilo získat grant ve výši téměř 80 000,- Kč. Do základní školy do jedné třídy I. stupně 
byly zakoupeny nové lavice a židle. Je nutné na I. stupni postupně zakoupit lavice do učeben, 
neboť stávající jsou již 30 roků používané a jsou v nevyhovujícím stavu. V ZŠ se od roku 
1996 vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola, docházka je opět devítiletá. 
V současné době škola zpracovává vlastní vzdělávací program, podle kterého se bude učit v 1. 
a 6. ročníku od školního roku 2007/2008. Mateřská škola má svůj vzdělávací program, který 
vypracovala pí.uč. Alena Koppová s kolektivem učitelek MŠ. Pro žáky školy a děti mateřské 
školy je během roku pořádáno mnoho akcí a soutěží, se kterými jsou občané naší vesnice 
průběžně informováni ve Zpravodaji obce. Ředitelka školy byla do funkce jmenována na 
základě vyhlášeného konkurzu v roce 1996.     

 
Počty žáků 

 
školní rok 

 
počet žáků 

 
školní rok 

 
počet žáků 

 
školní rok 

 
počet žáků 

 
1954 – 55 

 
215 

 
1971 – 72 

 
132 

 
1988 - 89 

 
218 

 
1955 – 56 

 
206 

 
1972 – 73 

 
129 

 
1990 - 91 

 
191 

 
1956 – 57 

 
227 

 
1973 – 74 

 
121 

 
1992 -93  

 
151 

 
1957 – 58 

 
237 

 
1974 – 75 

 
146 

 
1993 – 94 

 
135 

 
1958 – 59 

 
257 

 
1975 – 76 

 
147 

 
1994 – 95 

 
128 

 
1959 – 60 

 
264 

 
1976 – 77 

 
152 

 
1996 – 97 

 
129 

 
1960 – 61 

 
280 

 
1977 – 78 

 
150 

 
1997 – 98 

 
128 

 
1961 – 62 

 
297 

 
1978 – 79 

 
194 

 
1998 -99 

 
126 

 
1962 – 63 

 
302 

 
1979 – 80 

 
201 

 
1999 -2000 

 
116 

 
1963 – 64 

 
300 

 
1980 – 81 

 
209 

 
2000 - 01 

 
118 

 
1964 – 65 

 
279 

 
1981 – 82 

 
218 

 
2001 - 02 

 
116 

 
1965 – 66 

 
263 

 
1982 – 83 

 
235 

 
2002 - 03 

 
116 

 
1966 – 67 

 
207 

 
1983 – 84 

 
239 

 
2003 - 04 

 
122 

 
1967 – 68 

 
186 

 
1984 – 85 

 
239 

 
2004  - 05 

 
125 

 
1968 – 69 

 
175 

 
1985 – 86 

 
240 

 
2005 - 06 

 
129 

 
1969 – 70 

 
156 

 
1986 - 87 

 
227 

 
2006 - 07 

 
127 

 
1970 – 71  

 
137 

 
1987 - 88 

 
229 
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Ředitelé školy 
 

 
Jméno a příjmení 

 
Doba působení 

 
Václav Fettr  - národní škola 

 
1.9.1945 – 31.8.1953     

 
Jaroslav Mikolášek – střední škola 

 
1.9.1949 – 31.8.1953 

 
Jaroslav Mikolášek – osmiletá střední škola 

 
1.9.1953 -  31.8.1954 

 
Antonín Voltner 

 
1.9.1954 -  31.8.1957 

 
František Straka 

 
1.9.1957 -  31.8.1961 

 
Oldřich Kusák 

 
1.9.1961 -  31.8.1973 

 
Zdeňka Kusáková 

 
1.9.1973 – 31.8.1975 

 
Josef Štursa 

 
1.9.1975 – 31.8.1987 

 
Jana Poláková 

 
1.9.1987 – 31.7.1996 

 
Mgr.Eva Valentová 

 
1.8.1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přeji všem, kteří si přečtou tyto výtažky ze školních kronik, aby si zavzpomínali na svá školní 
léta a v případě zájmu, je možné u ředitelství školy do těchto kronik nahlédnout. Neboť vše, 
co je zde zapsáno, nelze v tomto sborníku obsahově uvést. Současně je zajímavý styl písma a 
úprava školních kronik.  
 
 
               Mgr. Eva Valentová, ředitelka školy 
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