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Původní školní budova stála na tzv. kostelním vršku. S přibývajícím počtem ţáků byla jednotřídní škola 

malá a tak se muselo začít vyučovat na směny. Část dětí měla vyučování dopoledne a část odpoledne. 

Obecní výbor se zprvu přikláněl k rozšíření staré budovy o další třídu, ale místní učitel a správce školy 

(dřívější označení pro současného ředitele školy) Josef Skalický  prosazoval stavbu nové školy v centru 

obce na relativní rovině. Vyučování na směny bylo totiţ pro jednoho učitele namáhavé, navíc škola byla 

v zimě těţko přístupná a také voda se musela nahoru nosit z potoka pod kopcem. Dne 20.dubna 1905  

byl sice  okresní školní radou schválen pozemek na stavbu budoucí nové školy, ale kvůli nedostatku 

finančních prostředků se stavba školy stále oddalovala. Josef Skalický se ale myšlenky na novou školu 

nevzdával. V letech 1905—1908  rozesílal Moravskému zemskému výboru ţádosti o subvence a 

vyhlásil na stavbu školy veřejnou sbírku.Významným osobám bylo postupně rozesláno na dva tisíce 

dopisů s prosbou o příspěvek.. Dopisy putovaly také do Německa, Ruska, Srbska a Švýcar. Tímto 

způsobem bylo shromáţděno 20 000 Kč. Velkou podporu měl správce školy od starosty Josefa 

Schupplera, zdejšího podnikatele. Největší zásluhou podnikatele byla přímluva u kníţete Lichtensteina, 

který přispěl na stavbu školy částkou 8 000 Kč. 31.července 1908 bylo konečně okresní školní radou 

uděleno povolení ke stavbě školy a 14.září1908 byla stavba školy podle architekta Josefa Sovy z Loštic 

zahájena. Budova školy byla dokončena během července 1910 a 31. července během svatoanenské 

hoštejnské pouti vysvěcena. Výuka v nové dvojtřídní škole byla započata 1.září 1910. Během 1. světové 

války vyučování strádalo, neboť mnoho učitelů a muţů z obce bylo odvedeno. Nedostávalo se potravin 

všeho druhu, oblečení, obuvi. Ţáci pro vojáky vyráběli papírové ponoţky, sbírali pro ně po domech 

šatstvo a sušili listy lesních rostlin na čaj. Dne 29. října 1918 přišla do Hoštejna zpráva o znovunabyté 

svobodě a ještě navečer uspořádal  J. Skalický před vyzdobenou školou shromáţdění, kde promluvil k 

velkému zástupu lidí. V roce 1919 byla v obci vyhlášena sbírka na stavbu pomníku obětem války, který 

byl především zásluhou J. Skalického před školou slavnostně odhalen 26. října 1919.  

          Po válce se začaly poměry ve školství zlepšovat. Škola v Hoštejně byla postupně vybavována 

novým nábytkem, ţáci měli k dispozici více učebních pomůcek, jezdili na výlety, byl zaveden nový 

předmět občanská nauka.  

 

 



 

V srpnu 1927 odešel Josef Skalický do důchodu. Byl svědomitým, laskavým a poctivým učitelem a  

člověkem. Po vypuknutí 2. světové války nastalo pro ţáky a učitele školy opět velmi nepříjemné 

období. Škola se ocitla pod správou Němců a v jedné ze tříd se začalo vyučovat německy. Pokud bylo 

německy mluvících dětí ve třídě málo, musely ji doplnit děti z českých rodin. Koncem války výuku ve 

škole znepříjemňovali němečtí četníci, kteří se do školy nastěhovali. V prvních květnových dnech 1945 

projíţděly obcí tanky a současně hřměly exploze střeliva z údolí Březné, aţ se skla školních oken sypala 

a omítky praskaly. Po osvobození byla poškozená školní budova opravena a zařízena k vyučování, ţivot 

ve škole se postupně navracel do klidnějších kolejí. Před válkou měla škola kolem 60 dětí, v září 1945 

byla výuka zahájena s 28 dětmi, které zbyly po vystěhování několika rodin z obce. Koncem čtyřicátých 

let bylo ve škole zřízeno kino, obecní rozhlas a matriční úřad, kde se konaly svatební obřady. Dostatek 

finančních prostředků zajistil nákup nových učebnic a knih do školní knihovny. V roce 1959 škola 

dostala novou fasádu. V letech 1970-72 probíhala generální oprava školy, tehdy se muselo vyučovat v 

náhradních prostorách MNV. Ve škole byla vyměněna okna a dveře, podlahy ve třídách, dlaţba na 

chodbách, zavedeno ústřední topení s kotelnou a vybudována tělocvična. Přestoţe s opravami obětavě 

pomáhali rodiče a občané z obce, vyţádala si rekonstrukce školy 850 000 Kč. Ţáci se začali více 

zapojovat do kulturního ţivota v obci. Připravovali kulturní vystoupení k MDŢ a k dalším oslavám. 

Tato tradice zůstala zásluhou ředitelů a učitelů školy zachována aţ do současnosti.  

      Od 1.12.2002 je škola právním subjektem a od této doby je její součástí také mateřská škola, školní 

druţina a školní jídelna. Oficiální název školy zní: Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, 

příspěvková organizace.  

 

SEZNAM ŘEDITELŮ SOUČASNÉ ŠKOLY A LETA JEJICH  

PŮSOBENÍ VE ŠKOLE: 

                            

                                 Josef Skalický            1901 - 1927 

                                 František Fidler          1927—1928 

                                 Petr Macek                 1928—1951  

                                 Jan Jaroš                     1951—1952 

                                 Oldřich Lintner          1952—1959 

                                 Rudolf Chrastina        1959—1966 

                                 Bohimila Heidová      1966—1984 

                                 Jitka Václavíková       1984—1990 

                                 František Ţenčák        1990—2002 

                                 Lenka Pchálková        2002—dosud 

  

  


