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Na tzv. „ starou školu“ jsou patřičně hrdí občané města, její žáci i učitelé.
Seznam pramenů: Dějiny města Přelouče, Jan Tetřev, Hana
Vincenciová, Přelouč, díl třetí 2004, díl čtvrtý 2007). Almanach k 120. výročí založení školy na Masarykově náměstí
v Přelouči, SOUT a U Přelouč.

A dnes?
Historie školy
Naše škola vytváří spolu s Občanskou
záložnou (1899–1901) krásnou dominantu
města Přelouče. Z Dějin města Přelouče se
dovídáme, že v roce 1872 se členové zastupitelstva rozhodli postavit ve městě novou
školu s radnicí na místě staré školy, adamcovského domu, starého pivovaru a radnice.
Nápis na pravé boční stěně budovy
nám oznamuje, že se úmysl podařil: Vystavěno nákladem města Přelouče 1880–82.
„ Byla to velkolepá slavnost. V předvečer byla
Přelouč i sama budova slavnostně osvětlena,
spolky procházely za zvuků hudby městem
s barevnými lampiony. Den slavnosti byl zahájen hudbou a střelbou z moždířů, přijeli
cizí hosté a spolky. Místodržitelský rada Boukal předal starostovi Karlu Soukalovi zlatý
záslužný kříž císaře Františka Josefa I. Pro
cizí hosty byl na odpoledne připraven výlet
do Hájku, večer koncert v hostinci U nádraží
a věneček v místnostech Občanské besedy.“

Základní škola Přelouč, Masarykovo
náměstí je úplná základní škola a spádová
škola pro děti z okolních vesnic. Ve škole
je vzděláváno okolo 440 žáků. Areál školy
tvoří dvě budovy. Hlavní budova – čp. 45
(původní stará přeloučská škola) slouží potřebám 2. stupně, sídlí zde ředitelství, kancelář školy a kabinety. Učebny 1. stupně
jsou umístěny v budově čp. 50 v těsné blízkosti hlavní budovy. Obě budovy disponují
kmenovými třídami a odbornými učebnami pro výuku výchov, jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a přírodopisu.
Školní družina má 4 oddělení s kapacitou 120 žáků. Je umístěna ve čtyřech samostatných místnostech s dobrým materiálním vybavením. Pro trávení volného času
žáků je vybavena keramická dílna (hrnčířský kruh, keramická pec), žáci mohou
pracovat v několika různých zájmových
útvarech zaměřených na logopedii, sport,
cizí jazyk, doučování z matematiky a českého jazyka, ve škole jsou též kroužky ZUŠ
a DDM.
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Pracujeme v projektech
Každoročně se naši žáci podívají v rámci projektů jednotlivých oborů, odborných
exkurzí, nebo výletů na řadu zajímavých
míst.

Několik tříd druhého stupně se vydalo
v rámci exkurzí hudební výchovy po
stopách našich neznámnějších hudebních skladatelů.
Po stopách Bohuslava Martinů do
jeho rodiště – Poličky na Vysočině, kde se
v rodině pověžného a městské pradleny
v malé světničce na vršku věže kostela
svatého Jakuba narodil malý Bohoušek.
Na vlastní kůži si děti zkusily, jaké to bylo
vracet se domů a všechny potraviny nebo
vodu vynosit celých 196 schodů!

Nakonec si děti vyzkoušely sedět ve
školních lavicích stejných jako před sto lety
Bohuslav Martinů a nasát atmosféru školní
třídy té doby – vitríny se školními pomůckami, vycpaná zvířata, velké dřevěné počítadlo, kamínka na uhlí…
Po stopách hudebních skladatelů našeho regionu – do Litomyšle za Bedřichem
Smetanou do jeho rodného domku, který těsně sousedí se zámkem, neboť starý
pán Smetana byl Litomyšlským zámeckým
sládkem, se vydali žáci sedmých tříd. Dobový nábytek a osobní předměty Bedřicha
Smetany žáky vtáhly do 1. poloviny 19. století – doby Smetanova dětství.
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Při příležitosti výročí 150 let od založení továrny na klavíry PETROF v Hradci
Králové jsme společně se Zuš navštívili
nejen muzeum továrny, ale především celý
výrobní proces. Naši žáci tak mohli zblízka
vidět, jak probíhá zrození nového cenného
hudebního nástroje.
A učíme se i při dějepisných exkurzích.
Navštívili jsme Národní památník hrdinů
heydrichiády v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze, kde se po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha ukrývali parašutisté.

A něco z výletů po českých
i zahraničních krásách:
Slavnostní zdolání naší nejvyšší hory
Výsadek byl proveden v deset hodin
v Peci pod Sněžkou. Při pohledu nahoru
nám zatrnulo. Ale my se nevzdáme. Nejobtížnější část cesty z Růžové hory vzhůru jsme
zdolali s většími či menšími obtížemi. Někdo červený sotva popadající dech, jiní téměř svěží. Cíle jsme zdárně dosáhli všichni.
A také za hranice naší země se naši žáci
vydali již několikrát. V Paříži se vydařilo nejen počasí, a tak se mohli pokochat pohledem z Eiffelovy věže, ale projít si i nejznámější místa tohoto vyhledávaného města
– Louvre, Champs Élysées, nebo zahrady
Versailles. Velkým zážitkem byla projížďka
lodí po Seině.
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Holandsko, země tulipánů, sýrů a větrných
mlýnů. Tato cesta začala návštěvou Naardenu – místa posledního odpočinku J. A. Komenského. Pokračovala do Amsterdamu,
kde žáci navštívili i brusírnu diamantů, projeli se vyhlídkovou lodí a nakonec na holandském venkově navštívili i větrné mlýny,
sýrárnu a výrobnu dřeváků. Třešničkou na
dortu byl pak květinový park Keukenhof.
A pořád se máme na co těšit, letos na
cestu k italskému jezeru Lago di Garda.

Kulturní akce
Naše pravidelné školní akce tradičně
zahajuje adventní čas. Všichni žáci se účastní vánočního koncertu ZUŠ. Stalo se též tradicí, že 1. třídy navštěvují představení divadla Spejbla a Hurvínka v Praze a páté třídy
jezdí do planetária v Hradci Králové.

Prvňáci u Spejbla a Hurvínka
Poprvé jsme společně vyrazili do divadla, a to hned do hlavního města Prahy

Spolupracujeme s Městskou knihovnou
v Přelouči, závěr školního roku uzavírá filmové představení a kulturní vystoupení
žáků při rozlučce s deváťáky. Nechybí ani
výlety tříd. Často jsou využívány dětské
programy na různých hradech a zámcích,
např. Kočičí hrádek a Zámek Slatiňany, hrad
Kunětická Hora, Loučeň, Karlova Koruna,
Čertovina u Hlinska, Centrum řemesel Botanicus v Ostré nad Labem, svíčkárna Šestajovice, Muzejní hry v Jičíně. Často jezdíme do Prahy, kde je velká nabídka exkurzí
(voskové muzeum, bludiště a rozhledna na
Petříně, Česká televize, prohlídka Národního divadla). Nevynecháváme ani návštěvu
zoo ve Dvoře Králové, Liberci, Praze a Jihlavě.
Máme i nepravidelné akce: podzimní
(Dýňový svět v Nové Vsi u Leštiny), jarní
(Velikonoce na zámcích – Hrádek u Nechanic, Betlém Hlinsko), vánoční (Potštejn,
výroba vánočních ozdob Poniklá, Zámek
Pardubice).

na Spejbla a Hurvínka. Už samotný název
představení „Hurvínkův popletený víkend“
sliboval zábavnou podívanou. A taky že
byla. Užili jsme si celé představení, divadelní přestávku i cestu autobusem. Vřele doporučujeme a těšíme se na další podobné
zážitky.“
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Sportujeme!
„Ve zdravém těle zdravý duch!“ – proto se tělocvikáři snaží probudit u dětí lásku
k tělesné výchově a sportu. Učí je i aktivně
využívat volný čas pomocí pohybu a vychovat z nich slušné a dobré lidi. K tomuto
slouží nejen sportovní aktivity pořádané ve
škole, ale i různé sportovní závody a turnaje mezi školami, kterých se naši žáci pravidelně účastní.
Lyžařský výcvik – lyžujeme pravidelně
v Jedlové, nedaleko Deštného v Orlických
horách.

Sportovní den – koná se pravidelně od
roku 2008 na sportovním stadionu v Přelouči. Dívky i chlapci z druhého stupně
měří své síly ve čtyřech různých disciplínách. Jsme velmi rádi, že právě zde poprvé
závodil současný mistr ČR a držitel českého rekordu ve vrhu koulí starších žáků Jirka
Šanda.

ru České republiky. V roce 2002 obsadili
chlapci v Praze 4. místo na turnaji v hokejbalu a loni, v roce 2018 na turnaji v Chocni 7. místo v softballu. Mezi další skvělé
výsledky patří letošní druhé místo v kraji
v atletickém čtyřboji, okresní výhry v basketbalu, volejbalu, malé kopané či florbalu.
Podmínky ke vzdělávání – jsou pro
celkový rozvoj pochopitelně velmi důležité. Výuka tělesné výchovy probíhá ve školní
tělocvičně a v městské hale. Obě tělocvičny jsou vybaveny solidním gymnastickým
nářadím a sportovním náčiním. K dispozici
je i školní posilovna, která je využívána ke
zvyšování fyzické zdatnosti a nabírání fyzické kondice. Za pěkného počasí žáci sportují
na hřištích ve sportovním areálu pod parkem. Využívají atletickou dráhu, fotbalové,
ragbyové a hokejbalové hřiště.

Kuželky – spolupráce školy s klubem SK
kuželky Přelouč se datuje od roku 2011. Každý rok se na přelomu listopadu a prosince
utkávají žáci všech tříd druhého stupně ve
školním turnaji.
Olympiáda dětí a mládeže okresu Pardubice – je pořádána Pardubickou sportovní organizací a žáci naší školy se jí účastní
již 25 let. Během této doby samozřejmě dosáhli mnoha sportovních úspěchů. K největším z nich patří dvě účasti na přebo-
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