
Vážení pedagogové, milí žáci, občané a hosté 

Jsem ráda, že se dnes setkáváme, abychom si připomněli nejen dlouhou tradici školy 

v Kamenném Újezdě, která je stará více, jak 400let. Stejně jako se rozrůstala obec a její 

obvod, stejně tak se proměňovala škola. Neprožíváme jako společnost zrovna to nejlepší 

období, ale snad by nám mělo být posilou vědomí, že právě naši předchůdci dokázali 

v podstatně těžší situaci během druhé světové války zorganizovat a financovat výstavbu 

nové školní budovy na nynějším místě, neboť ani tehdy se nezastavil běžný každodenní 

život a potřeba vzdělání. Tehdejšímu obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou 

Františkem Vyžrálkem se podařilo v době války, nedostatku stavebního materiálu a peněz  

dokončit  v novou školu, která se kolaudovala  v srpnu roku 1941 a od září zde byl úspěšně 

zahájen nový školní rok 1941/1942. 

Nová škola, její žáci a učitelé se z nové školy neradovali dlouho, neboť v prosinci 1944 byla 

zabrána pro potřeby třetí říše. Naštěstí jen na krátko, neboť 11. května 1945 se zde konalo 

významné setkání zástupců spojeneckých armád, jak to dokazuje i pamětní deska u 

hlavního vchodu. V roce 1961 získala škola přístavbu, kterou v roce 1997 nahradila nová 

budova a o rok později vyrostla ještě nová tělocvična. Po téměř čtvrt století nám škola 

opět přestává stačit, a proto pracujeme na projektu dalšího rozšíření a modernizace školy, 

která zde stojí již více jak 80 let. 

Škola není jen místo pro vzdělávání, ale místo, kde mnozí z nás poznáváme kamarády 

někdy i na celý život. Získáváme zde základní rozhled a vědomosti potřebné pro další 

studium a povolání. A stejně jako u nového domu, respektive školy záleží na jejich 

základech, zda vydrží sloužit svému účelu. Stejně  tak kvalita vzdělání do značné míry 

předurčí, zda se nám podaří v mnohdy nelehkém životě uspět. Prvořadým zájmem obce a 

jejího vedení je vytvořit Vám podmínky pro kvalitní a moderní vyučování a je jen na Vás, 

zda je patřičně využijete ku prospěchu svému a svých dětí. A není to z mého pohledu lehký 

úkol, který nelze naplnit bez odpovědného přístupu pedagogů a rodičů. Jak se nám podaří 

připravit děti do života, taková nakonec bude naše budoucnost - nejen dětí, ale i jejich 

rodičů a učitelů. 

Jak se vyvíjí obsah a náročnost výuky v reakci na rychle se měnící společnost a její 

technologický pokrok, tak je potřeba rozvíjet i spolupráci mezi školou a jejím zřizovatelem, 

tedy obcí. Jedině tak lze udržet nejen technický stav školy, ale i její výuku na patřičné 

úrovni. A proto by bylo dobré neomezovat školní aktivity jen na školní areál a dobu výuky. 

Děti tráví většinu času mimo ní, v obci, a tak škola a její fungování bude vždy ovlivňovat 

život v obci. 

Přála bych si, aby se činnosti školy a obce ještě více propojily, protože obec bez školy nemá 

příliš dobré vyhlídky na budoucnost a škola bez podpory obce, nemá růžové vyhlídky na 

svou existenci. A tak mi na závěr dovolte nám všem popřát nejen lepší časy, zasloužené 

prázdniny a odpočinek, ale  na podzim se těším spolu s Vámi na intenzivnější spolupráci. 


