


Jaká byla minulá léta?

Když je lov ku šedesát, za íná myslet na d chod. Škola je na tom trochu jinak. Ta nem že

myslet na d chod, i když je jí šedesát. Musí stále hled t dop edu, stále se vylepšovat, stále se

snažit dát d tem to nejlepší. Ale s lov kem má spole né, že se v šedesáti má také bilancovat

a ohlédnout se na doby minulé. Dovolte mi, abych jako jeden z v kem i služebn nejstarších

se ohlédl.

Za ít se má od Adama. Tak tedy:

Nová Role byla na po átku minulého století malou vesnicí, ve které byla p evaha n mecky

mluvících obyvatel. Ani eská škola tu nebyla. Po 1. sv t. válce se tady postupn zvyšoval

po et ech , a tak vznikla vedle n mecké i eská škola. To bylo v roce 1935. B hem 2. sv t.

války byli eši vyhnáni. eské vyu ování bylo znovu obnoveno v roce 1945, Nová Role byla

ale tak malá, že zde byla pouze málot ídní škola. Starší d ti musely jezdit do Staré Role nebo

Nejdku.

Když bylo p ed rokem 1960 rozhodnuto o výstavb velké porcelánky a také další továrny

v okolí se rozši ovaly, za ala v Nové Roli výstavba byt a všeho, co s tím souviselo – obchody,

zdrav. st edisko, kult. d m, a také škola. Když v ní bylo v roce 1961 zahájeno vyu ování,

nastoupilo 658 žák ve dvaceti t ídách a 32 u itel . Vrchol p išel již po šesti letech, škola

m la 1045 žák v 32 t ídách a 48 u itel .

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou publikace vydaná u příležitos   60. výročí od zahájení 
výuky základní školy v současné budově. Ač zmínky o vzniku školy sahají až do 
roku 1935, postavení a otevření současné budovy bylo důležitým milníkem obce.  
Výuka v nově zbudovaných pavilonech začala ve školním roce 1961 – 62. Během 
těchto let došlo k různým proměnám školy ovlivňované faktory vnějšími, jako 
byla   poli  cká situace v zemi, vedení Města Nová Role, počet obyvatel, tak faktory                          
vnitřními. A mezi vnitřní hybatele a základ dění ve škole vždy patřili a patří peda-
gogové a žáci. O tom, jak ovlivňuje učitel svým přístupem nahlížení na svět a sebe 
samého, by mohl vyprávět asi každý z nás, protože v rolích žáků jsme byli všichni. 
Citát J.A. Komenského, jehož významné výročí narození si letos též připomínáme, 
vys  huje smysl školy znamenitě: „Cílem vzdělání a moudros   je, aby člověk viděl 
před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, 
znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Všem, kteří se podíleli a podílejí ve škole na nalezení jasné cesty života, přeji hodně 
sil a moudros   do dalších let.
A Vás, milí čtenáři, zvu na malou ochutnávku z průběhu let Základní školy Nová 
Role.
       Mgr. Ester Nováková
             ředitelka školy



Také vybavení školy se m nilo. Prvních t icet let byla hlavní pom ckou erná tabule a bílá

k ída. Vrcholem techniky byla šestnáctimilimetrová promíta ka na krátké filmy. P i t locviku

a tréninku basketbalu jsme m li na dvacet d tí jeden mí . Až po roce 1990 se objevily první

kalkula ky, PC a další technické vymoženosti a pom cky. Jedna výjimka však existovala.

Kolega Pelná vymyslel, vlastníma rukama vybudoval a neustále vylepšoval u ebnu fyziky,

kterou nám závid la celá republika. (Pan Pelná byl ocen n titulem „Vzorný u itel“). Na

prohlídku u ebny a jejího vybavení se jezdili dívat i hosté ze zahrani í. Všichni se shodovali,

že u ebna p edb hla dobu.

Nejen vyu ováním žije škola. Naše d ti jezdily na letní tábor do Svojšína, pam tník m se

ur it vybaví název Radar. Velkolepé byly také naše sportovní i kulturní olympiády.

Úsp chy jsme m li ve sportovních hrách d tí na okresní a krajské úrovni, zvlášt v kopané,

atletice a basketbalu.

D ti pravideln vystupovaly na všech úrovních Spartakiád od místních až po celostátní.

Užite ná byla rekreace d tí ve školách v p írod , i když i tam probíhalo vyu ování, ale d ti

poznaly další kouty naší zem .

Na dobrých školních i mimoškolních výsledcích se podílelo m sto i podniky v Nové Roli i

okolí, které pomáhaly škole tam, kde její síly nesta ily. Hlavní však byli vždy zam stnanci

školy. V tšina jich vždycky pracovala ve prosp ch d tí. Potvrdila to i slova z inspek ní zprávy:

„Ve škole panuje p átelská atmosféra mezi dosp lými a hlavn mezi dosp lými a d tmi a

projevuje se to i v dobrých pracovních výsledcích“. Pravda, našly se i výjimky, ale takoví lidé

sami rychle odešli. Naopak, je lepší p íklad dobrého vztahu, než když se z bývalé žákyn

stane na stejné škole lenka pedagogického sboru? To jsou J.Kliková, S.Vavrochová,

M.Viceníková nebo M.Šímová.

Co íci záv rem? Snad se mnou budete souhlasit, že za práci v uplynulých šedesáti letech se

novorolská škola nemusí styd t. A tak už zbývá jen pop át do dalších let hodn úsp ch ve

školní i mimoškolní práci, co nejvíce spokojených d tí, u itel i ostatních zam stnanc a také

rodi .

Mgr. Stanislav Pr ša

editel školy 1991 2005

Vzpomínky 2005 2012

Milá Základní školo v Nové Roli!

Dovol mi, abych u p íležitosti Tvých 60. narozenin vylovil ze svých vzpomínek pár událostí z

let, kdy jsem m l možnost být Tvým statutárním zástupcem. Jedná se o pam ti neformální,

subjektivní, jak jsem je vid l já. Vše ostatní, kdo se v této dob na škole u il a jak, kdo zde

p sobil jako pedagog, jaká byla organizace výuky atd., je uloženo v archivu školy v t ídních

knihách, ve výro ních zprávách a zápisech z pedagogických rad. V podstat jde tedy o n kolik

akcí, které m ly velký vliv na Tv j život a d ní kolem Tebe.



První vzpomínka p ilétla ihned a je spojena s rokem 2007, kdy vše vyvrcholilo. Ptáš se co?

Jednoduchá odpov v podob t í písmen ŠVP. Slovy ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM. Ptáš

se co? Jednoduchá odpov , ale velmi složitá cesta k výsledku. Všichni kanto i se totiž museli

podílet na vytvá ení osnov pro vzd lávání našich žák . Práce trvala dva roky a nikdo si

nedovede p edstavit, kolik úsilí museli všichni vynaložit, aby se od 1. 9. 2007 za ali žáci u it

podle Tvých not. Hodiny školení, studia, práce na po íta ích, tení manuál , vyhlášek a

zákon , opisování, p episování, formátování, kontroly, znova a znova.

Nakonec jsme vše úsp šn zvládli a vytvo ili Ti “kucha ku” na vzd lávání, podle které

vyu uješ s menšími i v tšími zm nami už patnáct let.

Druhá vzpomínka vlastn také p esahuje do sou asnosti p esn patnáct let. Tenkrát jsi

dostala nový kabát. Prod lala jsi vnit ní i vn jší plastickou operaci, po níž jsi omládla a

zmodernizovala se tak, že t lidé nepoznávali. Op t jednoduše e eno, ale složitá cesta k

výsledku. Po jednáních se z izovatelem, m stem Nová Role, bylo dohodnuto, že první ást

rekonstrukce prob hne o prázdninách 2007. A tím za ala nep edstavitelná práce, p i níž se

žáci i u itelé zm nili v mravene ky a nosili a nosili. Co a kam? Všechno se totiž muselo

schovat do t locvi ny, která jediná nepodstoupila radikální ez. Takže to máš ze všech

t íd lavice, židle, katedry, sk ín v tší i menší, poli ky, obrázky i obrazy, nást nky, mapy,

výukové plakáty, z kabinet pom cky, p ístroje, nástroje, u ebnice, sešity, chemikálie,

kádinky, zkumavky, sestavy na destilaci, kondenzaci, filtraci, oxidaci, redukci, z po íta ových

u eben monitory, klávesnice, po íta e, myši, kabely, z kancelá í sekretá ku a ú etní (ty se

tedy p est hovaly provizorn do jídelny a ne do t locvi ny). V místnostech z staly zkrátka

jen holé zdi, tabule a umyvadla. To celé jsme d lali celý erven každý den. Pak všem za aly

prázdniny (nutno podotknout, že mn tedy pracovní, ale alespo jsem vid l v p ímém

p enosu Tvou prom nu). Po nich nastal opa ný proces vynášení všeho zp t do t íd, které

byly vymalované, s novými sv tly, umyvadly, rozhlasem, elektrorozvody a nat enými

tabulemi. Takže to máš do všech t íd lavice, židle, katedry, sk ín v tší i menší, poli ky,

obrázky i obrazy, nást nky, mapy, výukové plakáty, do kabinet pom cky, p ístroje, nástroje,

u ebnice, sešity, chemikálie, kádinky, zkumavky, sestavy na destilaci, kondenzaci, filtraci,

oxidaci, redukci, do po íta ových u eben monitory, klávesnice, po íta e, myši, kabely, do

kancelá í sekretá ku a ú etní (ty se tedy p est hovaly definitivn z jídelny). Po m síci a p l

jsme si v íjnu kone n oddechli a mohli za ít normáln fungovat tak, jak se má.

N co podobného, ale v menším rozsahu, nás ekalo ješt o dva roky pozd ji, kdy p išla na

adu fáze zateplení Tvých pavilon A a B a uzav ení spojovací chodby mezi nimi. Vým na

oken a nová fasáda s tepelnou izolací prob hla relativn bez vlivu na u ební proces (což žáci

pochopiteln nelib nesli) a od podzimu 2009 máš, naše milá školi ko, podobu, jakou známe

i dnes.

Tolik z mých vzpomínek. Jak jsem již zmínil, pokusil jsem se Ti p ipomenout události, které se

vymykaly b žnému školnímu životu a mám je navždy uloženy pouze ve své pam ti. Vše

ostatní je napsáno v papírech.

A se Ti nadále da í!

Bc. Radek Veselý

editel 2005 2012



Doba nedávná

Mé ohlédnutí za uplynulými roky zdaleka nezahrnuje tolik let, jako vzpomínky mých

p edch dc . V roce 2017 jsem navazovala na ty leté p sobení paní editelky Mgr. Jany

Zelené a p lro ní práci zastupujícího editele školy Mgr. Miroslava Starého.

V následujícím grafu jsou vid t po ty žák v posledním desetiletí. Do po tu žák 1045 z roku

1967 máme nyní daleko, (v d sledku takového po tu žák probíhalo vyu ování ve dvou

sm nách), ale t ší nás, že dochází k postupnému nár stu žák .

Po desítkách let používání papírových žákovských knížek a t ídnic došlo k jejich náhrad

elektronickou formou v systému Bakalá i. Díky spolupráci se z izovatelem napomohla rozvoji

používání IT technologií též nová multimediální a jazyková t ída na 2. stupni, vybavení všech

kmenových t íd interaktivními tabulemi a paralelních t íd tablety. Výuka angli tiny byla nov

zavedena již od 1. t ídy. Mezi nové p edm ty pat í i etická výchova, která dává prostor pro

utvá ení životních postoj a hodnot.
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Po ty žák 2011 2021 Ve škole realizujeme inkluzivní vzd lávání zam ené na d ti se speciáln vzd lávacími

pot ebami. S tím souviselo zavád ní r zných podp rných opat ení, mezi které pat ily

p edm ty speciální pedagogické pé e, pedagogické intervence i nákup pom cek pro

zlepšení koncentrace a pam ti. Díky erpání dotace ze šablon pracuje ve škole na áste ný

úvazek i speciální pedagožka.

Nov vymalované a vybavené chodby nabízí as na aktivní odpo inek i relaxaci.



Škola se v posledních letech zapojila do r zných projekt . Pat í mezi n nap íklad:

Pokusné ov ování Vzd lávací programy pam ových institucí – projekt, který umož oval

realizovat zážitkovou pedagogiku a navštívit r zná zajímavá místa naší republiky:

Implementace Krajského ak ního plánu 1 v Karlovarském kraji Technická angli tina, kdy se

žáci 9. t íd mohou ú astnit kurzu technické angli tiny na St ední logistické škole v Dalovicích.

Sou ástí projektu jsou i r zné exkurze.

Díky aktivnímu p ístupu u itel mohou žáci zažít r zné školní akce, exkurze, výlety, školy

v p írod , akademie nebo p espáva ky.

Implementace Krajského ak ního plánu 1 v Karlovarském kraji projekt inženýr Junior

umož uje žák m 8. t íd vyzkoušet na SPŠ Ostrov r zné technické workshopy:

esko n mecký projekt Dreierpack, do kterého je krom naší školy zapojena ZŠ Toužim a

základní škola z Breitenbrunnu.



Zápisy do 1. t íd probíhají formou hry – putování m ste kem Školákov:

Dev t let uplyne jako voda a z prv á k se stanou devá áci, se kterými probíhá slavnostní

rozlou ení v Kulturním dom v Nové Roli:



Dva školní roky ovlivnila pandemie Covidu 19, kdy nejen výuka, ale i pedagogické porady

probíhaly online:

Z d vodu vyššího zájmu o školní družinu byla navýšena její kapacita na 120 žák . Ve 4

odd leních pod vedením milých paní vychovatelek probíhá zájmové vzd lávání žák .

Vyráb ní, sout žení i hraní vytvá í ze školní družiny místo, kam se d ti t ší. Tém za

každého po así jsou alespo na chvíli venku, kde mohou též využívat nové herní prvky na

zahrad .

Den otev ených dve í spolu se Zahradní slavností dává prostor pro setkání s rodi i a p áteli

školy:

Školní stravování probíhá ve školní jídeln , která je nov vybavená sedacími sestavami.

Výborná spolupráce s DDM a M stskou knihovnou umož uje rozší it nabídku vzd lávacích

program a sout ží, jako je nap íklad pasování prv á k na tená e i ú ast v sout ži

Nekoktám, tu:

V sou asnosti vytvá í zázemí pro žáky tito pedagogi tí i nepedagogi tí pracovníci:



Kdo všechno za to m že?

Bylo by zna n obtížné zjistit, kolik p esn d tí naší školou prošlo. Pedagogických pracovník

bylo za šedesát let více než 270.

Za šedesát let se postupn vyst ídalo sedm editel : V. Kašpar (1*), J. Ku era (18), A. Špidra

(10), St. Pr ša (15), R.Veselý (7), Zelená (4), E.Nováková (5).

*V. Kašpar byl editelem málot ídní školy v NR od roku 1945, na úplné ZŠ byl jen rok.

Další ádky budou suchopárné, jako bývá každá statistika, ale nedají se p i bilancování

vynechat. Omlouváme se všem držitel m titul PaedDr, Mgr, Bc a dalších, že uvádíme jen

jména. V seznamu jsou uvedeni i nepedagogi tí pracovníci.

A na záv r ješt jedno ohlédnutí – foto z 50. výro í školy a ze setkání ke Dni u itel na ja e

2022:

Mgr. Ester Nováková

editelka školy

ANDREOVSKÁ E. FOŠUMOVÁ B. KAISEROVÁ L. LÉBLOVÁ B.

BABEJOVÁ B. FRANCISKOVÁ J. KARASOVÁ J. LÉDL V.

BALÁK F. FROUZOVÁ I. KARÁSKOVÁ J. LIDINSKÁ D.

BÁRTOVÁ O. FRIDRICHOVÁ E. KARLÍK M. LIDINSKÝ J.

BA TIPÁNOVÁ B. FULÍNOVÁ J. KAŠPAR V. LILLOVÁ O.

BAUDYSOVÁ M. GONGOROVÁ M. KAŠPAROVÁ J. LINDNEROVÁ J.

BECHY SKÝ V. GUBI OVÁ T. KAŠPAROVÁ V. LINHARTOVÁ E.

BENEŠOVÁ M. HANDŠUHOVÁ Z. KAUFNEROVÁ J. LOKAJÍ KOVÁ V.

BEZNOSKA J. HAMBERGER M. KEJVALOVÁ A. MACH S.

BOCHENKOVÁ HAMBERGER K. KIDALOVÁ B. MACHA KOVÁ V.
BOTKOVÁ I. HÁBLOVÁ M. KINDL J. MAJOROŠOVÁ N.
BOT M. HARTOVÁ J. KIPROV J. MALÁ W.

BÖHMOVÁ M. HAVLÍKOVÁ M. KLESOVÁ L. MALE KOVÁ M.

BULÍK F. HECHT F. KLIKOVÁ J. MALÚŠ P.

BR HOVÁ B. HÁJEK Z. KNOTEK P. MALÚŠOVÁ E.

BRÍZGALOVÁ E. HEJNOVÁ M. KOBAUEROVÁ M. MARTINOVSKÁ J.

BULÁKOVÁ K. HLAVÁ KOVÁ KONE NÁ I. MAŠEK J.
BYST ICKÁ I. HLUBI KOVÁ KOHOUTOVÁ M. MATURA J.

CENEFELSOVÁ S. HOFLEROVÁ P. KOPRNICKÁ M. MAXOVÁ I.

COUFALOVÁ Z. HOLÝ K. KORANDOVÁ E. MELICHAROVÁ A.

CHADIMOVÁ E. HOLEŠOVSKÁ M. KOROUSOVÁ J. MENZLOVÁ D.

CHVOSTOVÁ A. HORÁKOVÁ H. KOTALÍKOVÁ I. METLI KOVÁ J.

APKOVÁ E. HORÁKOVÁ V. KOUDELKOVÁ J. MI UDOVÁ M.

EKALOVÁ J. HORNÍKOVÁ E. KOUTKOVÁ E. MIHALOVÁ A.

ERNÝ M. HORE NÁ R. KOZA M. MLÍ KOVÁ R.

ERVENÁ A. HRDINOVÁ J. KOZÁKOVÁ M. MOC J.

DANIHELKA V. HRDLI KOVÁ J. KÖKENY A. MOC O.
DENKOVÁ D. HR ZA L. KRÁLOVÁ V. MONUS J.

DIENELTOVÁ V. HUBÁLKOVÁ E. KRÁSOVÁ O. MONUSOVÁ I.

DOBRANSKÁ L. HURDRANOVÁ H. KRAUSOVÁ H. MORAVCOVÁ M.

DOLEJŠ J. CHADIMOVÁ E. KRAJÍ KOVÁ Z. MÜHLHEIMOVÁ V.

DOLEJŠOVÁ W. CHRISTOVOVÁ D. KRO A K. MÜLLEROVÁ A.

DOLEJŠOVÁ A. CHVOSTOVÁ A. KRONIKOVÁ A. MÜLHAUSEROVÁ M.

DOMANSKÁ J. JANDEROVÁ M. KRUPI KOVÁ J. MUŽÍKOVÁ A.

DORUNDOVÁ S. JÁNSKÁ D. KRÜGER P. NAVRÁTILOVÁ L.

DRAŠAROVÁ M. JEDNOROŽCOVÁ K. K EPINSKÁ M. NEDV DOVÁ M.
DUŠKOVÁ M. JEN OVÁ S. K ÍŽENECKÁ I. NEUMANOVÁ B.
DVO Á KOVÁ D. JELÍNKOVÁ J. K ÍŽOVÁ J. NEUMANOVÁ M.

EDROVÁ J. JEHLÍKOVÁ D. KŠÍROVÁ J. NOHEJL V.
EL DIRANI M. JEŽKOVÁ T. KUBEŠOVÁ M. NOVÁ I.
ENDLOVÁ M. JIND ICHOVÁ J. KU ERA J. NOVÁKOVÁ E.
FOJTÍKOVÁ H. JIRANOVÁ J. KU EROVÁ E. NOŽI KOVÁ D.
FOLTYSOVÁ S. JÍCHA J. KUKLOVÁ Z. OBERLOVÁ A.
FIALA V. JÍCHOVÁ E. KURASOVÁ J. PAGÁ OVÁ S.
FIALOVÁ BAUEROVÁ L. JIRKOVSKÁ KULDOVÁ V. PÁNÍKOVÁ B.
FIALOVÁ M. JOZEFYOVÁ S. KUMPERA M. PAPAJOVÁ M.
FICKERTOVÁ W. KACÁLKOVÁ J. KUNEŠOVÁ E. PAŠKOVÁ J.
FICKOVÁ M. KADEROVÁ V. KV TO OVÁ R. PALÍKOVÁ P.
FILKOVÁ B. KAHLE P. LANCOVÁ K. PAULOVÁ H.
FIXOVÁ J. KA ÁKOVÁ A. LEBEDOVÁ Z. PECHOVÁ J.



PE ENKOVÁ J. STARÝ M. VLACHOVÁ S.
PELCOVÁ J. STRACHO OVÁ J. VLASÁK J.
PELNÁ R. STREJCOVÁ H. VL EK J.
PELNÁ OVÁ V. STROUHAL F. VLKOVÁ V.
PEŠEK B. ST ELCOVÁ O. VOJT CHOVÁ Š.
PEŠKOVÁ A. STULÍKOVÁ N. VOLFOVÁ H.
PICKOVÁ M. SUCHÁ B. VOLÁKOVÁ M.
PIŠT KOVÁ H. SVÁTKOVÁ J. VONDRÁ KOVÁ J.
PIŠT KOVÁ B. SVOBODA J. VONDRÁ KOVÁ M.
POKORNÁ M. SINKULOVÁ Z. VYHNALOVÁ I.
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