
Léta devadesátá 

V roce 1992 odchází ředitel školy Antonín Petráň mimo školství a konkurzním 
řízením je vybrána na jeho místo učitelka českého jazyka a občanské výchovy 
Dagmar Zwyrtková, zástupkyní se stává Zdeňka Sogelová.  

Vlivem společenských a politických změn se již po učitelích nepožaduje politická 
angažovanost. Důraz se klade na kvalitu výchovně vzdělávací práce. Mění se i 
oslovování učitelů na „pane učiteli, paní učitelko.“ Mění se učební osnovy, 
nakupují se nové učebnice, přehodnocuje se obsah předmětů, přibývají nové 
např. informatika, rodinná výchova. Přestává se vyučovat ruština, z cizích jazyků 
se učí angličtina a němčina. Ve školním roce 1992 – 93 vyučuje na škole mladý 
učitel angličtiny Eduard Steward Donald z Londýna, v roce 1993 Dorothy 
Connolly. / Ta jen v 1.pololetí / U přijímacích zkoušek na střední školy a odborná 
učiliště si žáci nevedou špatně. Vědomosti, které na základní škole získají, 
zúročují dobře. Všichni jsou umístěni, přijati. Přibývají však i výchovné problémy, 
kouření, nebezpečí požívání drog, zvýšená nekázeň, projevy šikany. Zvyšuje se 
tak náročnost učitelovy práce.  

Vlivem nepříznivého populačního vývoje se neúměrně snižují počty žáků ve 
třídách, problematické je odcházení většího počtu dětí z páté třídy na 
Gymnázium Hostinné. Počet žáků poklesl pod dvě sta.  

V roce 1994 získává škola právní subjektivitu. Jako účetní přichází paní Jana 
Čepková. Ekonomickou poradkyní se dočasně stává paní učitelka Ivana 
Zikmundová – Tomanová. 

Škola pořádá v letech 1993 a 1994 týdenní výlet dětí do Chorvatska s výjezdem 
do Benátek. Pro přilepšení finančního rozpočtu organizuje burzy sportovního 
oblečení, prodejní výstavky dětských výrobků. Pořádá školní akademie. Žáci se 
účastní různých výtvarných a literárních soutěží, V soutěži „O zlatou trofej“se do 
okresního, krajského i celostátního kola dostávají žáci Ladislav Rolf a Jan Čepek. 
Zástupce tříd každoročně najdeme na startu Běhu Terryho Foxe. Na škole dobře 
pracuje taneční kroužek pod vedením paní L. Kollárové, střídavě vznikají a 
zanikají kroužky sportovní. Nelze opomenout činnost mezi mladšími dětmi 
oblíbeného turistického kroužku „Klokánek.“ O jeho přitažlivost se zasloužily S. 
Kutáčková a J. Stuchlíková. Pokračovatelky našly v J. Čepkové a L. Kollárové. Od 
roku 1996 má škola svůj znak / logo /. Ze soutěžních návrhů žáků, učitelů i 
veřejnosti porota vybrala návrh pana učitele Wajsara. 

Velký finanční náklad si vyžádala rekonstrukce ústředního topení a přechod na 
vytápění plynem. Rekonstruován je i zahradní skleník na školním pozemku.  

Devadesátá léta ve školní kronice zachycují zápisy paní učitelky Filipčíkové a paní 
zástupkyně Kutáčkové. Nejdéle se na tvorbě této pamětnice času podílely paní 
učitelka Hana Boháčová v letech 1964 až 1971 a paní učitelka Adéla Sogelová v 
letech 1972 až 1992.  


